Välkommen!
VÄLKOMSTBREV FRÅN ÅGESTA FOLKHÖGSKOLA

Välkommen till Ågesta Folkhögskola!

Vi på Ågesta folkhögskola vill tacka dig för att du valt att studera hos oss och vi ser fram emot ett
lärorikt läsår tillsammans. I detta brev har vi sammanställt information och svar på en del vanliga
frågor så att du kan förbereda dig inför skolstart. Mer information finns på www.agesta.nu och
du kan även kontakta oss ifall du inte hittar det du vill ha svar på.

När börjar kursen?

Vi samlas måndag 11 Januari klockan 09.00. Du som går “allmän kurs svenska som andraspråk”
samlas utanför hus B. Du som går “allmän kurs musik, skapande eller gymnasiebehörighet” ses
utanför hus C. Det kommer att vara skyltat på plats så att du hittar rätt.

Hur hittar jag till Ågestagården?

Ta pendeltåg eller tunnelbana till Farsta Strand och därefter buss 833 mot Vidja till Ågesta
friluftsgård. Tidtabell och karta finns på w
 ww.sl.se, i SL:s app eller så kan du ringa 08-600 10 00.

Boende på internatet

Om du skall bo på skolans internat så kan du tidigast flytta in dagen före skolstart, söndag 10/1
mellan kl 12 00-15:00. Alla internatrum har en standardutrustning som omfattar säng, skrivbord,
stol och bokhylla. Till ditt rum behöver du själv ta med täcke, kudde, lakan, påslakan,
örngott och handdukar. Du tvättar själv dina kläder, lakan och handdukar etc. Tvättmaskiner
finns på internatet men tvättmedel får du själv hålla med. Internathyran betalas i förskott
månadsvis vid 9 tillfällen under läsåret.

Restaurangen

För dig som bor på internatet ingår lunch i matsalen måndag – fredag samt middag måndag –
torsdag. På helgerna och under skolloven så ordnar du din egen mat i ett av internatets kök där
du kommer att få ett eget utrymme i kyl och frys. Du som inte bor på internatet kan köpa
måltider och fika i skolans restaurang eller välja att värma medtagen mat.

Bör jag ta med något speciellt?

Ta gärna med inneskor, gymnastik- och sportkläder samt badkläder. Skolan har eget gym som
du får nyttja fritt när det är ledigt. Om du spelar något instrument så eller studerar konst så är
skolans lokaler tillgängliga även på kvällar och helger.

Vad gäller angående alkohol och droger?

Det är absolut förbjudet att inneha eller att vara påverkad av eller att dricka alkohol eller
använda droger av något slag på skolans område.
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Får jag ta med husdjur?
Nej.

Är jag försäkrad?

Skolan tecknar en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid. Du bör dock se över
ditt försäkringsskydd innan du kommer hit. Du som ska bo på internatet måste ha fullgod
hemförsäkring som täcker t. ex. om du skulle bli bestulen. Skolan ansvarar ej för privata
ägodelar.

Ingår studiematerial i kursavgiften?

Läroböcker och annat kursmaterial lämnas ut av dina lärare. Kostnaden ingår till viss del i
serviceavgiften. Vissa böcker kan man hyra. Hyra för Chromebook ingår i studieavgiften för
skolans allmänna linjer.
Serviceavgift inbetalas vid fyra tillfällen utspritt under läsåret förutom för Konstlinjen som har
sex inbetalningar.

Kurstider

Vårterminen 2021: 11 januari – 4 juni.
Sportlov vecka 9. Påsklov vecka 14.

Om intyg

Intyg om att du är antagen till kursen kan behövas för olika ändamål och fås genom skolans
expedition. När det gäller rabatter för resor m m behövs Mecenatkort. w
 ww.mecenat.se

Studiefinansiering

Studierna vid Ågesta folkhögskola ger dig rätt att söka statligt studiestöd.
Det söker du via CSN, Centrala studiestödsnämnden. För närmare information kontakta CSN.
CSN Talsvar tel 0771-276 800
CSN Kundcenter tel 0771-276 000
www.csn.se

Kontakta oss gärna om det är något du undrar över
Ågesta folkhögskola
Bonäsvägen 5
123 52 Farsta
Tel: 08-562 28 100
E-post: kontakt@agesta.nu
www.agesta.nu

Välkommen till ett lärorikt läsår!
Mvh
Vegard Tögersen
Rektor
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