Fastställd av RK folkhögskola ledningsgrupp 20150416

1. Vid folkhögskolan kan deltagarna få följande former av intyg nämligen:
- Intyg
- Kursintyg
- Intyg om behörighet för högskolestudier
- Intyg SMF
- Intyg motsvarande nivå i grundskolan
2. Behörighet i kärnämne lämnas vid uppnådd godkänd nivå och
omfattningskravet uppnåtts
3. Studieomdöme lämnas då deltagaren klarat omfattningen av sina studier.
Omdöme sätts årligen.

Kursdeltagare som inte fullföljt en kurs kan erhålla ett intyg om att hen har
deltagit i viss omfattning av kursen. Intyg lämnas ut efter begäran av
kursdeltagaren.

Kursintyg lämnas till den deltagare som
en utbildning om två terminer
och varit närvarande 80 % av planerad undervisning motsvarande 30 veckor.
I intyget lämnas beskrivning av kursen, kurslängd och arbetsmetod, samt om
deltagaren uppnått någon behörighet eller motsvarande kompetens.
I intyget skrivs också in aktiviteter/prestationer som deltagarna gjort individuellt
som inte ingår i den generella kursbeskrivningen. Deltagande i kursråd och
skolans styrelse bör noteras i kursintyget.

Intyg för behörighet till högskolestudier lämnas till deltagare som fullgjort
omfattningen av sina studier under minst två terminer (30 veckor) på kurs som
erbjuder kärnämnen/gymnasiala kurser. Intyg utfärdas på blankett fastställd av
Folkbildningsrådet/Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för
yrkeshögskolan.
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Folkhögskolan följer Samhällsvetenskapliga programmet på Gymnasiet
Svenska 1,2 och 3 alternativt Svenska som andra språk 1,2 och 3 (100,100,100)
Engelska 5, 6 och 7 (100, 100, 100)
Matematik 1b o 2b (100, 100)
Samhällskunskap 1a1(50) o 1b (100)
Naturkunskap 1a1(50) o 1a2 (50) Båda kurserna motsvarar 1b
Religionskunskap 1 (50)
Historia 1a1(50)

Se särskild information

Se särskild information. Omdöme
enbart på gymnasiala kurser. Omdöme
efter att omfattningskravet uppnåtts.

Samtliga kursdeltagare ska registreras i Presentia.
Vid längre eller upprepad frånvaro utan giltigt förfall (läkarintyg krävs efter en
veckas sjukdom)kallas deltagaren till samtal med kursansvarig för att klargöra
deltagarens studieambition och risken att förlora såväl studiemedel som
studieveckor samt informera om vad som händer om skolan meddelar CSN att
man inte fullgjort eller avslutat sina studier. Deltagaren informeras om
skyldigheten att själv anmäla förändringar till CSN.
Om deltagaren inte kan nås skickas ett brev till hemadressen där deltagaren
meddelas att skolan anser att studierna avslutats. Om deltagaren inte hört av sig
efter två veckor meddelas CSN att studierna avslutats.
Folkhögskolan kan inte enligt av Röda Korsets styrelse antaget policydokument
avstänga en kursdeltagare på grund av hög frånvaro. Avstängning kan ske på
andra grunder och görs av rektor vars beslut kan överprövas hos skolans styrelse.
För att klara såväl omfattningskravet som kunskapsinhämning i gymnasiekurserna
krävs 80 % närvaro av erbjuden undervisning motsvarande 30 veckor. Detta gäller
kursen som helhet (omfattningskrav).
Frånvaro med giltigt skäl som ej inräknas i 80 % regeln är kortvarig sjukdom, vård
av sjukt barn och nära anhörigs bortgång samt ledighet av särskilda religiösa eller
kulturella skäl.
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Vid avgörande om omfattningskravet uppfyllts ska hänsyn tas till information i
Presentia tillsammans med kursanvarig och ämnesansvarigs bedömningar om
deltagaren genom särskilda uppgifter ändå inhämtat de kunskaper som krävs.
Avvikelsen kan dock aldrig vara högre än 80% av 30 veckor. Skriftlig motivering
ska lämnas i anslutning till omdömessättning.

Vid ledighet mer än en vecka inlämnas ledighetsansökan med motivering till
rektor som avgör frågan.
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