Rutin för arbetet med deltagarhälsa och frånvaro på Runö
Folkhögskola, Stockholm.

Vi som anställda på Runö folkhögskola har ett gemensamt ansvar att skapa förutsättningar
för att varje enskild deltagares studietid ska bli så meningsfull som möjligt utifrån varje
deltagares förutsättningar och mål med studietiden. Arbetet med deltagarna utgår från
folkhögskolans värdegrund och likabehandlingsprincip och de sju diskrimineringsgrunderna.
Deltagaren har ansvar för sina egna studier och att meddela frånvaro eller förändrade
omständigheter som påverkar studierna.
Det formella kravet för att få ett studieomdöme och intyg på Runö folkhögskola krävs minst
80 % närvaro under hela läsåret.

Studie- och yrkesväglednings ansvar
I samband med antagning stödjer SYV varje deltagare att upprätta en studieplan (vilka
ämnen som ska läsas). Under studietiden kan SYV även stödja att finna andra alternativ
såsom andra studier, arbete eller annat.

Mentors ansvar
I början av studietiden tydliggörs deltagarens förväntningar och målsättning med studierna
utifrån studieplanen och en utvecklingsplan upprättas.
Under studietiden är det mentorns ansvar tillsammans med den enskilda deltagaren att
kontinuerligt följa upp deltagarens individuella utveckling.

Studierektors ansvar
Har det yttersta ansvaret för att samtliga åtgärder genomförs enligt planering.
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Personalmöte/lärarråd
Deltagarärende ska tas upp för diskussion på personalmöte och lärarråd om




Deltagaren har frånvaro över 10 %,
Deltagaren har upprepad korttidsfrånvaro
om lärare/ annan personal/deltagare känner oro för deltagaren.

Inför varje personalmöte och lärarråd har mentorn tagit fram deltagare vars frånvaro
överstiger 10 %.
På personalmötet/lärarrådet dokumenteras vilka åtgärder som ska vidtas, vem som ansvara
för uppföljningen och tidsplan för detta.
För att skapa en systematik kring deltagarärenden är det en stående punkt på dagordningen
på personalmöte/lärarråd.
Dokumentationen av deltagarärenden finns i kassavalvet.
Alla anställda har tystnadsplikt och alla deltagarärenden ska behandlas med respekt för
individens integritet utifrån lärares och studie och yrkesvägledarnas etiska riktlinjer.
Avbrott
Om deltagaren har påbörjat kursen och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i
följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, avbryts deltagarens studier
på Runö Folkhögskola.
Studierektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.
Frånvaroanmälan
All frånvaro ska anmälas till expeditionen.
All frånvaro räknas som frånvaro och är du sjuk mer än åtta studiedagar behöver du visa ett
läkarintyg.
Frånvaroanmälan görs via sms eller telefon till expeditionen
Telefon: 08 728 57 00

Mobiltelefon: 0700-00 98 86

Vård av barn, behöver du även anmäla till CSN.
Du som har studiemedel och blir sjuk, anmäl dig även till Försäkringskassan i din kommun.
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