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STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 
Birka folkhögskola 
Arbetsrutin 

En genomgång av hela studeranderättslig standard samt skolans policys sker i 

ledningsgruppen varje år i januari månad. Arbetsrutin för detta finns. 

När ändringar görs i detta dokument skall också informationen på skolans hemsida justeras 

utifrån detta. En länk från hemsidan till detta dokument i sin helhet skall också finnas.  

Avtal gällande IT, Närvaro och Alkohol/Droger skall även de stämma överens med gällande 

policys. 

Vid behov görs revideringar eller tillägg löpande under året. Ansvarig för detta är administratör 

Elin Eriksson i samråd med rektor. Varje separat ändring skall godkännas av rektor och dateras. 

Skolans policys finns i ett separat dokument samt på hemsidan. 

Detta dokuments original samt gällande policys i pappersform skall finnas i pärm i valvet på 

expeditionen och i digital form i Teams PT-Birka under ”Filer” och i Teams HB-anslagstavlan 

under ”Filer” i Office 365. Där finns även ledningsgruppens arbetsrutin vad gäller detta. 

 

 

Datum: _______________________________ 

 

______________________________________ 

Torgny Rödin, rektor 

 

 

 

 

 

Reviderad 2020-04-21 Ingela Hjelm 
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STUDERANDES RÄTTIGHETER 
Reviderad 2019-03-27/ih 

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning 

som reglerar folkhögskolan. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning skapade 

Folkbildningsrådet 2010 därför Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

Birka folkhögskola har anslutit sig till en gemensam studeranderättslig standard för 

folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och 

rekommendationer. 

Denna standard beskriver skolans viktigaste policys, riktlinjer och rutiner som påverkar dig 

som studerande och din studiesituation på skolan. Den innehåller även information som 

skall finnas tillgänglig för deltagarna under studietiden. Som studerande på skolan är det 

därför viktigt att du känner till dessa. Syftet med denna studeranderättsliga standard är att 

du som studerande ska veta vad som förväntas av dig, men också vad du kan förvänta dig 

av skolan. 

På Birka folkhögskola arbetar vi kontinuerligt med den studeranderättsliga standard och vi 

har en tydlig arbetsprocess som beskriver hur detta ska gå till, så att du som studerande 

ska få den information du behöver i rätt tid. En genomgång och eventuella revideringar av 

hela studeranderättsliga standarden och policys sker varje år i januari månad. 

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan utlovat kan man vända sig 

till det studeranderättsliga rådet (FSR)) och få sitt ärende prövat. Detta gäller studerande 

vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden. 

Ärenden ska anmälas till FST inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. 

Du skall dock i först hand vända dig till skolans rektor. Om du inte är nöjd med rektorns 

beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse i Region 

Jämtland/Härjedalen. Ordförande Elise Ryder Wikén. Mail: elise.ryder.wiken@regionjh.se. 

Om du, efter att ha vänt dig både till rektor och styrelse, fortfarande har synpunkter på hur 

skolan agerat, kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Anmälan måste göras inom ett år 

efter det att du slutat kursen. Mail: fsr@folkbildningsradet.se. Tfn: 08-412-48 10. 

Följande områden kan behandlas av Folkbildningsrådet: 

• Information innan den studerande är antagen. 

• Information vid kursstart. 

• Deltagarinflytande och studeranderätt. 

• Avgiftsfri undervisning. 

• Intyg. 

• Om en kurs upphör eller ställs in. 

mailto:elise.ryder.wiken@regionjh.se
mailto:fsr@folkbildningsradet.se
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• Utvärdering. 

• Försäkringar. 

• Disciplinära åtgärder. 

• Arkiv- och sekretessregler. 

OBS! Studieomdöme kan inte överklagas. Beslut om studieomdöme kan endast omprövas 

av skolan, inte överklagas av FSR eller någon annan myndighet eller organisation utanför 

skolan. Omprövning betyder att omdömet tas upp till diskussion igen av rektor och lärarna 

på allmän kurs och kan ändras. Vänd dig till rektor om du vill få ditt studieomdöme 

omprövat. 

 

SKOLANS INFORMATIONSANSVAR 
Reviderad 2016-06-13/ih 

Birka folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande och följande 

information ska finnas tillgängligt i sin helhet och ska även finnas via hemsidan. 

• Mål med kursen. 

• Huvudmannen Region Jämtland/Härjedalen och Birka Folkhögskolas profil. 

• Statens syfte med folkbildningen. 

• Förekomst av innehåll i den studeranderättsliga standarden. 

• Avgifter under studietiden. 

• Antagningsprinciper och antagningsprocess. 

• Vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att erhålla från 

aktuell kurs. 

• Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning och bristande 

kunskaper i svenska. 

• Möjlighet till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande 

kunskaper i svenska. 

• Former för studerandeinflytande. 

• Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan. 

Information innan kursstart 

Följande information ska vid kursstart finnas tillgängligt på skolans hemsida samt i 

dokument (digitalt eller analogt) som den studerande får vid kursstart. 

• Kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter. 

• Kursplan och schema. 

• Terminstider och ledigheter. 

• Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen. 
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• Frånvaroregler. 

• Rapporteringssystem t ex CSN. 

• Vad deltagare själv ska tillhandahålla t ex litteratur, instrument, material. 

• Försäkringar. 

• Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen. 

• Etiska regler och ansvar vi användning av internet i folkhögskolans lokaler. 

• Villkor för avstängning. 

• Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt. 

STATENS SYFTE MED FOLKBILDNING 
Reviderad 2016-06-13/ih 

I regeringens proposition 2013/14:172 ”Allas kunskap – Allas bildning” formuleras för 

första gången ett särskilt mål för folkbildningspolitiken. ”Folkbildningen ska ge alla 

möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling 

och delaktighet i samhället. 

Detta innebär att statens ambitioner med politiken blir tydligare och att folkbildningens 

målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen, där folkbildningen tidigare 

ingick. Det finns närmare 160 folkhögskolor runt om i landet. De flesta folkhögskolor ägs 

och drivs av folkrörelser eller andra organisationer. Övriga folkhögskolor ägs och drivs av 

regioner/landsting eller kommuner. 

Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för det 

allmänna kurserna. De allmänna kurserna ger normalt företräde för sökande med kort 

tidigare skolutbildning. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man 

anordnar och vilken profil man har på sin skola. Folkhögskolorna har olika typer av kurser, 

med en mängd olika inriktningar och ämnesområden: 

• Allmän linje (behörighetsgivande) som är ett alternativ till gymnasieskolan eller 

komvux på olika nivåer. 

• Profilkurser/ Särskilda kurser 

• Distanskurser 

• Kortkurser, framförallt sommarkurser. 

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för 

folkhögskolan som skolform. Man arbetar ner eller mindre sammanhållna studiegrupper, 

studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, 

förkunskaper och erfarenheter. Det ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka 

studiernas inriktning och innehåll. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på 

folkhögskolorna. 
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Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man 

efter egna verksamhetsplaner. Genom överenskommelse med Universitets- och 

högskolerådet kan Allmän kurs ge behörighet till högre studier. Folkhögskolorna 

finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag. De studerande får studiestöd genom 

CSN. 

Regeringen har följande syfte med statens bidrag till folkbildningen: 

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 

• Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka son livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället. 

• Bidra till att bredda för och öka delaktighet i kulturlivet. 

DELTAGARFLYTANDE OCH STUDERANDERÄTT 
Reviderad 2019-04-16/TR-ih 

Folkhögskolan, liksom hela folkbildningen, bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket 

också avspeglar sig i kursuppläggen på Birka Folkhögskola. Denna frihet innebär att både 

skolan och kursdeltagarna har ansvar inte bara för val av arbetsformer utan även för 

innehållet i kursen. För att få ett aktivt deltagarinflytande strävar skolan att ha ett ständigt 

pågående samtal om studiemiljö och utbildningarnas upplägg och innehåll. Dessa samtal 

kan ske på olika sätt exempelvis i direktkontakt med lärare eller skolledning. Birka 

Folkhögskola genomför också ett antal utvärderingar där de studerande kan påverka 

verksamheten. 

Kursråd 

Kursrådet är ett demokratiskt organ som tar upp frågor som rör utbildning och den sociala 

miljön i klassen och på skolan. 

I rådet finns en representant från respektive utbildning. Rådet träffas regelbundet cirka sex 

gånger under året, då rektor eller annan representant för personalen deltar hela eller delar 

av mötet. 

I början av höstterminen utser rådet en ordförande och en sekreterare. Kursrådet väljer 

själva vilka frågor som de vill driva och hur ofta de kommer att träffas. Det kan vara frågor 

som rör studiemiljö, schema och arbetsformer eller att planera gemensamma aktiviteter, 

såsom temadagar, kulturmöten samt lucia och julfirande. 

Kursrådet fungerar även som en remissinstans dit skolledningen kan vända sig om de vill 

höra deltagarnas åsikt i en fråga. Skolan ska erbjuda kursrådet en 

styrelse/föreningsutbildning i början av läsåret. 
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Med hjälp av kursrådet kan skolan förbättra sin utbildning och studiemiljö. Därmed ges 

skolan en möjlighet att arbeta förebyggande så att inte problem och missnöje uppstår. 

Boenderåd 

Boende från varje internatkök utser en person att representera i boenderådet. Tillsammans 

med servicechef träffas man cirka tre gånger per termin och tar upp frågor som rör internat 

och kök. 

STUDIEKOSTNADER 
Reviderad 2019-10-08/ih 

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, 

material och vissa studieresor beroende på kurs. Studiekostnaderna är olika på de olika 

kurserna. I de fall de studerande själva ska tillhandahålla litteratur, material, instrument 

med mera ska detta anges i det välkomstbrev som skickas ut via Schoolsoft innan 

kursstart eller i ett särskilt PM. Samma information ges på nytt i samband med kursstarten. 

En serviceavgift tillkommer samtliga kursdeltagare. I serviceavgiften ingår utskrifter, Ipad-, 

dator- och skrivaranvändning, olycksfallsförsäkring, förtäring i samband med temadagar, 

tillgång till lunchrum med köksutrustning, samt gemensam middag vid julpyssel samt 

avslutningsfika. 

OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om man väljer att 

avsluta sina studier. Om man studerar 50% blir serviceavgiften halverad. 

Aktuella kostnader och avgifter finns även specificerat på hemsidan under respektive 

utbildning. 

 

BEHÖRIGHETSKRAV, ANSÖKAN, URVALSKRITERIER OCH 
ANTAGNINGSPROCESS 
Reviderad 2019-05-06/ih 

Allmän linje – Grundnivå 
 
Behörighetskrav 

➢ Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du bör ha klarat det mesta av grundskolan i Sverige eller i ett annat land. 

➢ Om du har ett annat modersmål måste du ha tillräckligt goda kunskaper i svenska, 

lägst SFI D, 

➢ Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri i minst 12 

månade bakåt i tiden. 
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Ansökan 

Du ansöker via hemsidan där du fyller i dina person- och kontaktuppgifter samt tidigare 

erfarenheter från studier och arbetsliv. Till ansökan bifogar du ett personligt brev, betyg 

från grund- eller gymnasieutbildning, eventuella intyg från arbetsgivare och/eller andra 

studier samt personbevis eller LMA-kort. 

Urvalskriterier 

Om vi har många ansökningar prioriterar vi: 

1. Att utifrån de ansökningar vi fått in skapa en grupp där kunskapsnivån är likartad, 

för att alla ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. 

2. God motivation för kommande studier. 

3. Goda referenser. 

Vi vill skapa grupper där deltagarna kan få ett stort erfarenhetsutbyte. Vi eftersträvar 

därför grupper där deltagarna har olika erfarenheter och olika bakgrund. Vi försöker också 

uppnå en jämn könsfördelning. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se information under respektive 

utbildning. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Vid ofullständig ansökan ombeds du skicka 

in kompletteringar. 

3. Vi kan också ringa upp dig för en kortare intervju och eventuellt kan ett personligt 

möte bli aktuellt. 

4. Ansökan behandlas och du får besked digitalt eller via brev, om du har blivit 

antagen, hamnat på reservlistan eller fått din ansökan avslagen.  

5. När du fått besked att du är antagen måste du tacka JA eller NEJ till kursplatsen så 

snart som möjligt Om du även sökt boende på vårt internat så innebär ett JA till 

kursplatsen att du även tackar JA till internat om plats finns. 

6. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

 

Allmän linje – Gymnasienivå 
 

Behörighetskrav 

➢ Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du har gått klart grundskola/grundvux eller påbörjat/avslutat gymnasium.  

➢ Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri i minst 12 

månade bakåt i tiden. 
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Urvalskriterier 

Om vi har många ansökningar prioriterar vi: 

1. Den som saknar fullständig gymnasieutbildning. 

2. Den som behöver läsa minst två år på skolan. 

3. Äldre lågutbildade. 

4. God motivation för kommande studier. 

5. Goda referenser. 

Vi vill skapa grupper där deltagarna kan få ett stort erfarenhetsutbyte. Vi eftersträvar 

därför grupper där deltagarna har olika erfarenheter och olika bakgrund. Vi försöker också 

uppnå en jämn könsfördelning. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se information under respektive 

utbildning. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Vid ofullständig ansökan ombeds du skicka 

in kompletteringar. 

3. Vi kan också ringa upp dig för en kortare intervju och eventuellt kan ett personligt 

möte bli aktuellt. 

4. Ansökan behandlas och du får besked digitalt eller via brev, om du har blivit 

antagen, hamnat på reservlistan eller fått din ansökan avslagen.  

5. När du fått besked att du är antagen måste du tacka JA eller NEJ till kursplatsen så 

snart som möjligt Om du även sökt boende på vårt internat så innebär ett JA till 

kursplatsen att du även tackar JA till internat om plats finns. 

6. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

 

Behandlingspedagog – Yrkesutbildning 
 

Behörighetskrav 

➢ Du fyller minst 23 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du har avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg eller liknande. 

➢ Det är högt meriterande om du har yrkeserfarenhet. 

➢ För den som haft en egen personlighetsproblematik som behandlats professionellt, 

bör såväl behandling som minst tre (3) års besvärs/symptomfrihet kunna styrkas. 

Ansökan 

Du ansöker via hemsidan. På ansökan fyller du i dina person- och kontaktuppgifter samt 

tidigare erfarenheter från studier och arbetsliv. Vi vill också veta om dina erfarenheter av 
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ledarskap i förenings – och/eller arbetslivet. Till ansökan bifogar du slutbetyget från din 

gymnasieutbildning samt eventuella intyg från arbetsgivare och/eller andra studier samt 

personbevis. 

Urvalskriterier 

Om vi har många ansökningar prioriterar vi: 

1. Den som har arbets- och livserfarenhet, 

2. Den som har förmåga och erfarenhet av att arbeta både individuellt och i grupp. 

3. Den som har förmåga att teoretiskt och praktiskt fördjupa sig inom 

behandlingsarbete. 

Vi vill skapa grupper där de studerande kan få ett stort erfarenhetsutbyte. Vi eftersträvar 

därför grupper där de studerande har olika erfarenheter och olika bakgrund. Vi försöker 

uppnå en jämn könsfördelning. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se information under respektive 

utbildning. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Du får en bekräftelse på att din ansökan är 

registrerad inom två veckor efter sista ansökningsdag. Vid ofullständig ansökan 

ombeds du skicka in kompletteringar. 

3. Ansökan behandlas och du får besked om du blivit kallad till antagningsintervju 

eller fått avslag. 

4. Skolan har intervjudagar under maj månad. Då får du möjlighet att träffa 

studerande och lärare från skolan och utbildningen presenteras. 

Antagningsintervjuerna sker mellan lärare och sökande. I intervjuerna presenteras 

utbildningen och lärarna kortfattat. Du ges möjlighet att berätta om din 

ledarerfarenhet samt ditt mål med utbildningen. 

5. Antagningsintervjuerna sker i ett särskilt antagningskollegium som består av lärare 

på behandlingspedagogsutbildningen. 

6. Besked om antagning eller reservplats skickat ut efter sista ansökningsdagens 

datum. Du får din studieplats när du bekräftat till skolan att du tackar JA till kursen. 

Om du även sökt boende på vårt internat så innebär ett JA till kursplatsen även ett 

JA till internat om plats finns. 

7. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 
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Beroendeterapeut   50% – Yrkesutbildning 
 

Behörighetskrav 

➢ Du fyller minst 25 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du har avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg eller liknande. 

➢ Du har avslutat minst två (2) års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller 

vård och omsorg. 

➢ Det är högt meriterande om du har yrkeserfarenhet. 

➢ För den som haft en egen personlighetsproblematik som behandlats professionellt, 

bör såväl behandling som minst tre (5) års besvärs/symptomfrihet kunna styrkas. 

Ansökan 

Du ansöker via hemsidan. På ansökan fyller du i dina person- och kontaktuppgifter samt 

tidigare erfarenheter från studier och arbetsliv. Vi vill också veta om dina erfarenheter av 

ledarskap i förenings – och/eller arbetslivet. Till ansökan bifogar du slutbetyget från din 

gymnasieutbildning samt eventuella intyg från arbetsgivare och/eller andra studier samt 

personbevis. 

Urvalskriterier 

Om vi har många ansökningar prioriterar vi: 

1. Den som redan jobbar med behandling av beroende. 

2. Den som har arbets- och livserfarenhet, 

3. Den som har förmåga och erfarenhet av att arbeta både individuellt och i grupp. 

4. Den som har förmåga att teoretiskt och praktiskt fördjupa sig inom 

behandlingsarbete. 

Vi vill skapa grupper där de studerande kan få ett stort erfarenhetsutbyte. Vi eftersträvar 

därför grupper där de studerande har olika erfarenheter och olika bakgrund. Vi försöker 

uppnå en jämn könsfördelning. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se information under respektive 

utbildning. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Du får en bekräftelse på att din ansökan är 

registrerad inom två veckor efter sista ansökningsdag. Vid ofullständig ansökan 

ombeds du skicka in kompletteringar. 

3. Ansökan behandlas och du får besked om du blivit kallad till antagningsintervju 

eller fått avslag. 

4. Skolan har intervjudagar under maj månad. Då får du möjlighet att träffa 

studerande och lärare från skolan och utbildningen presenteras. 



12 
 

Antagningsintervjuerna sker mellan lärare och sökande. I intervjuerna presenteras 

utbildningen och lärarna kortfattat. Du ges möjlighet att berätta om din 

ledarerfarenhet samt ditt mål med utbildningen. 

5. Antagningsintervjuerna sker i ett särskilt antagningskollegium som består av lärare 

på behandlingspedagogsutbildningen. 

6. Besked om antagning eller reservplats skickat ut efter sista ansökningsdagens 

datum. Du får din studieplats när du bekräftat till skolan att du tackar JA till kursen. 

Om du även sökt boende på vårt internat så innebär ett JA till kursplatsen även ett 

JA till internat om plats finns. 

7. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

 

Fritidsledarutbildning nätbaserad, studietakt 100% - Yrkesutbildning 
 

Behörighetskrav 

➢ Du har avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg. 

➢ Ledarerfarenhet motsvarande sex (6) månader. 

Ansökan  

Du ansöker via hemsidan där du fyller i dina person- och kontaktuppgifter (aktuellt 

telefonnummer och e-postadress och postadress). Viktigt att aktuella kontaktuppgifter till 

referenter finns med. 

Vi vill också veta om dina yrkes- och ideella erfarenheter av ledarskap i arbets- och 

föreningsliv. Till ansökan bifogar du slutbetyget från din gymnasieutbildning eller andra 

betyg/omdömen för din gymnasiebehörighet. Intyg från nuvarande arbetsgivare om 

samverkan om utbildning (hämtas på www.birka.fhsk.se). Andra eventuella intyg från 

arbetsgivare samt ideella organisationer och/eller andra studier sant personbevis. 

Urvalskriterier 

Om vi har många ansökningar prioriterar vi: 

1. Den som uppfyller samtliga behörighetskrav. 

2. Den som har stort intresse för kursens profilfrågor. 

3. Äldre sökande och arbetslivserfarenhet. 

4. Den som har vana/eller erfarenhet av distansundervisning. 

 

 

 

http://www.birka.fhsk.se/
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Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För datum se under respektive utbildning på hemsidan. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Du får en bekräftelse på att din ansökan är 

registrerad. Kontinuerlig antagning tillämpas. 

3. Ansökan behandlas och du får ett besked via e-post eller SMS när intervju är 

planerad. Intervju sker som personligt besök på Birka Folkhögskola eller digitalt 

(Hangouts, Skype, Facetime eller liknande). Intervjuer sker kontinuerligt. 

4. Kontakt tas med dina referenter. 

5. Antagning sker i ett särskilt antagningskollegium som består av lärare på 

fritidsledarutbildningen. Vid behov diskuteras antagning med rektor och exempelvis 

studie och yrkesvägledare. 

6. Besked om antagning eller reservplats skickas ut efter sista ansökningsdagens 

datum. Du får din studieplats när du tackar JA till kursen. Om du även sökt boende 

på vårt internat så innebär ett JA till kursplats även ett JA till boende på internatet 

om plats finns. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

Antagningsintervjuerna sker mellan lärare och sökande. I intervjuerna presenteras 

utbildningen och utbildningens upplägg och lärarna kortfattat. De sökande ges möjlighet 

att berätta om sin personliga – och yrkes/ledarerfarenhet med mera samt den sökandes 

mål med utbildningen. Den sökandes frågor behandlas också. 

 

Musikutbildningar 
 
Folkmusik, Jazz/improvisation – med ansökningskurser 

Behörighetskrav 

➢ Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du har grundskola/grundvux eller påbörjat/avslutat gymnasium. 

Ansökan 

Du ansöker till vår ”Ansökningskurs” via hemsidan för provspelning. Där fyller du i dina 

person- och kontaktuppgifter, tidigare erfarenheter från studier och arbetsliv samt 

huvudinstrument/biinstrument. Till ansökan bifogar du ett personligt brev samt slutbetyget 

från din grund – och gymnasieutbildning, eventuellt intyg från arbetsgivare och/eller andra 

studier samt personbevis. 
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Urvalskriterier 

➢ Stor nyfikenhet och grundläggande kunskaper på ditt instrument. 

➢ Om vi har många ansökningar prioriterar vi utifrån instrument samt att de antagnas 

nivå är likartad, detta för att få så bra ensembler som möjligt. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se hemsidan. 

2. I och med att du skickat in ansökan är du också anmäld till ansökningskursen. 

3. Välkomstbrev till ansökningskursen skickas ut. OBS! Du måste bekräfta att du 

kommer att delta i ansökningskursen. För senast datum se hemsidan. 

4. Besked om antagning till musikutbildningarnas ges under april/maj. Du får din 

studieplats när du tackat JA till din kursplats. Om du även sökt boende på vårt 

internat så innebär ett JA till kursplatsen även att du tackar JA till internat om plats 

finns. 

5. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

6. Välkomstbrev skickas ut. 

 

Introduktionsår klassisk musik 

Behörighetskrav 

➢ Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium. 

Ansökan 

Du ansöker via hemsidan. Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du beskriver ditt 

intresse för musik och varför du söker till Birka, eventuella intyg från arbetsgivare och/eller 

andra studier samt personbevis. 

Urvalskriterier 

Grundläggande och varierande kunskaper på ditt instrument. Om vi har många 

ansökningar prioriterar vi utifrån instrument samt att de antagnas nivå är likartad, detta för 

att få så bra ensembler som möjligt. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se hemsidan. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Du får en bekräftelse på att din ansökan är 

registrerad inom två (2) veckor efter sista ansökningsdag. Vid ofullständig ansökan 

ombeds du skicka in kompletteringar. Du kan komma att bli kontaktad för en 

telefonintervju. 



15 
 

3. Ansökan behandlas och du får ett besked via mail om du blivit antagen, hamnat på 

reservlistan eller fått din ansökan avslagen.  

4. Välkomstbrev till ansökningskursen skickas ut. OBS! Du måste bekräfta att du 

kommer att delta i ansökningskursen. För senast datum se hemsidan. 

5. Besked om antagning ges under maj.  

6. Du får din studieplats när du tackat JA till din kursplats. Om du även sökt boende på 

vårt internat så innebär ett JA till kursplatsen även att du tackar JA till internat om 

plats finns. 

7. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

8. Välkomstbrev skickas ut. 

 

Klassisk musik 

Behörighetskrav 

➢ Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium. 

Ansökan 

Du ansöker via hemsidan. Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du beskriver ditt 

intresse för musik och varför du söker till Birka, eventuella intyg från arbetsgivare och/eller 

andra studier samt personbevis. 

Du väljer hur du provspelar. Antingen via ansökningskursen hos oss på Birka, som oftast är 

under april månad, eller, om du inte har möjlighet att komma till ansökningskursen, kan du 

spela upp live via Skype eller Facetime. Du kan också skicka en filmsnutt till 

verksamhetsledaren på Musiklinjen. Kvaliteten har ingen betydelse. Självklart behandlar vi 

film och ljud under sekretess. 

Urvalskriterier 

Grundläggande och varierande kunskaper på ditt instrument. Om vi har många 

ansökningar prioriterar vi utifrån instrument samt att de antagnas nivå är likartad, detta för 

att få så bra ensembler som möjligt. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se hemsidan. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Du får en bekräftelse på att din ansökan är 

registrerad inom två (2) veckor efter sista ansökningsdag. Vid ofullständig ansökan 

ombeds du skicka in kompletteringar. Du kan komma att bli kontaktad för en 

telefonintervju. 
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3. Ansökan behandlas och du får ett besked via mail om du blivit antagen, hamnat på 

reservlistan eller fått din ansökan avslagen.  

4. Välkomstbrev till ansökningskursen skickas ut. OBS! Du måste bekräfta att du 

kommer att delta i ansökningskursen. För senast datum se hemsidan. 

5. Besked om antagning ges under maj.  

6. Du får din studieplats när du tackat JA till din kursplats. Om du även sökt boende på 

vårt internat så innebär ett JA till kursplatsen även att du tackar JA till internat om 

plats finns. 

7. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

8. Välkomstbrev skickas ut. 

 

Introduktionsår  Jazz 

Behörighetskrav 

➢ Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du har grundskola/ grundvux eller påbörjat/ avslutat gymnasium. 

Ansökan 

Du söker via hemsidan. Till ansökan bifogar du ett personligt brev, där du beskriver ditt 

intresse för musik och varför du söker till Birka, samt betyg, eventuella intyg från 

arbetsgivare och/eller andra studier samt personbevis. Du skall även bifoga en fil/film med 

en egenkomponerad låt, kvaliteten har ingen betydelse. Vi behandlar film och ljud under 

sekretess. 

Urvalskriterier 

Stor nyfikenhet och grundläggande kunskaper på ditt instrument. Du är nybörjare på 

jazzmusik. Om vi har många ansökningar prioriterar vi utifrån instrument samt att de 

antagnas nivå är likartad, detta för att få så bra ensembler som möjligt, 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se hemsidan. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Du får en bekräftelse på att din ansökan är 

registrerad inom två (2) veckor efter sista ansökningsdag. Vid ofullständig ansökan 

ombeds du skicka in kompletteringar. Du kan komma att bli kontaktad för en 

telefonintervju. 

3. Ansökan behandlas och du får ett besked via mail om du blivit antagen, hamnat på 

reservlistan eller fått din ansökan avslagen.  

4. Välkomstbrev till ansökningskursen skickas ut. OBS! Du måste bekräfta att du 

kommer att delta i ansökningskursen. För senast datum se hemsidan. 
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5. Besked om antagning ges under maj.  

6. Du får din studieplats när du tackat JA till din kursplats. Om du även sökt boende på 

vårt internat så innebär ett JA till kursplatsen även att du tackar JA till internat om 

plats finns. 

7. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

8. Välkomstbrev skickas ut. 

 

Songwriting Production 

Behörighetskrav 

➢ Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du har grundskola/grundvux eller påbörjat/avslutat gymnasium. 

 

Det behövs inga tidigare kunskaper/ erfarenheter inom musikproduktion. 

Ansökan 

Du ansöker via hemsidan. Till ansökan bifogar du ett personligt brev samt betyg från din 

grund/gymnasieutbildning, eventuellt intyg från arbetsgivare och/eller andra studier samt 

personbevis. Du skall även bifoga en fil/film med en egenkomponerad låt, kvaliteten har 

ingen betydelse.  

Urvalskriterier 

Stor nyfikenhet och grundläggande kunskaper på ditt instrument/sång. 

Musikaliteten och betyg. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se hemsidan. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Du får en bekräftelse på att din ansökan är 

registrerad inom två (2) veckor efter sista ansökningsdag. Vid ofullständig ansökan 

ombeds du skicka in kompletteringar. Du kan komma att bli kontaktad för en 

telefonintervju. 

3. Ansökan behandlas och du får ett besked via mail om du blivit antagen, hamnat på 

reservlistan eller fått din ansökan avslagen.  

4. Välkomstbrev till ansökningskursen skickas ut. OBS! Du måste bekräfta att du 

kommer att delta i ansökningskursen. För senast datum se hemsidan. 

5. Besked om antagning ges under maj.  

6. Du får din studieplats när du tackat JA till din kursplats. Om du även sökt boende på 

vårt internat så innebär ett JA till kursplatsen även att du tackar JA till internat om 

plats finns. 
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7. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

8. Välkomstbrev skickas ut. 

 

Online Video Creator– profilkurs 
 

Behörighetskrav 

➢ Du ska ha fyllt 18 år senast det år du påbörjar utbildningen. 

➢ Du ska ha gått ut gymnasiet. 

➢ Du ska ha tidigare erfarenhet av rörlig bild och sociala medier. Erfarenhet av 

kommunikation och gestaltning inom kreativa discipliner är också meriterande. 

Ansökan 

Du söker via hemsidan. På ansökan fyller du i dina person- och kontaktuppgifter samt 

tidigare erfarenhet från studier och arbetsliv. Till ansökan bifogar du slutbetyget från din 

gymnasieutbildning samt eventuella intyg från arbetsgivare och/eller andra studier samt 

personbevis. 

Urvalskriterier 

Om vi har många ansökningar prioriterar vi: 

1. Tidigare erfarenheter av arbete och studier inom rörlig bild. 

2. Tidigare erfarenheter ar arbete och studier inom sociala medier. 

3. Tidigare erfarenheter av arbetet och studier generellt. 

Vi vill skapa grupper där de studerande kan få ett stort erfarenhetsutbyte. Därmed skapas 

ett stort personligt och professionellt nätverk. Vi eftersträvar därför grupper där de 

studerande har olika erfarenheter, bakgrund och geografisk spridning. Vi försöker också 

uppnå en jämn könsfördelning. 

Krav på utrustning 

Kursen har fokus på kreativitet och innehåll. Det krävs inte avancerad utrustning, men 

däremot förutsätts det att du som deltagare har tillgång till åtminstone mobiltelefon och 

hörlurar med inbyggd mikrofon, bärbar dator med filmredigeringsprogram (det finns gratis 

versioner att ladda ner från nätet) och wifi-uppkoppling. Utrustningen behöver vara 

bärbar, då du kommer att arbeta med den under platsträffar, hemifrån och på fältet. 

 

Antagningsprocess 
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1. Din ansökan skickas in. För senast datum se information under respektive 

utbildning på hemsidan. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Vid ofullständig ansökan ombeds du skicka 

in kompletteringar. 

3. Ansökan behandlas och du får besked, digitalt eller via brev, om du blivit antagen, 

hamnat på reservlistan eller fått din ansökan avslagen. 

4. Du får din studieplats när du bekräftat till skolan att du tackar ja till kursen. 

Internatet bokas automatiskt under de veckor ni är på Birka. 

5. Reserver meddelas när antagna tackat nej till sin plats. 

6. Välkomstbrev skickas ut. 

 

 

Skogsutbildning 
 

Behörighetskrav  

➢ Du ska ha fyllt minst 18 år det år du påbörjar utbildningen 

➢ Du ska ha avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg. 

Ansökan 

Du söker via hemsidan där du fyller i dina person-och kontaktuppgifter samt tidigare 

erfarenheter från studier. Till ansökan bifogar du uppgifter om tillgång till övningsskog 

samt personbevis. 

Urvalskriterier 

På denna utbildning tar vi in enligt principen de som ansökt till utbildningen först får plats. 

När utbildningen är fullbelagd tas reserver in efterhand som de ansökt. 

Antagningsprocess 

1. Din ansökan skickas in. För senast datum se information under respektive 

utbildning. 

2. Din ansökan tas emot och kontrolleras. Vid ofullständig ansökan ombeds du skicka 

in kompletteringar. 

3. Ansökan behandlas och du får besked, digitalt eller via brev, om du blivit antagen 

eller hamnat på reservlistan. 

4. Besked om antagning sker löpande från ansökningstillfället enligt urvalskriterier 

ovan. Du får din studieplats när du tackar ja till kursen. Om du även sökt boende på 

vårt internat så innebär ett ja till kursplatsen även att du tackar ja till internat om 

plats finns. 
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INTYG OCH STUDIEOMDÖME SAMT SEQF 
Reviderad 2019-04-16/ih 

För att bli godkänd på alla skolans kurser krävs, förutom att du klarat alla examinationer, 

att du har fullgod närvaro, d v s minst 80% (i vissa fall 90%) närvaro. Studerande som vid 

studietidens slut ej godkänts i alla delar, äger rätt att erhålla utdrag över fullgjorda delar av 

utbildningen. Utdraget formuleras och utfärdas av Birka folkhögskola. 

Allmän linje – gymnasienivå 

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället 

kan du som studerar på allmän linje få ett studieomdöme, som är en sammanfattande 

bedömning av din studieförmåga och grundläggande behörighet. Bedömningen görs 

gemensamt av alla lärare på din linje. Studieomdömet ges endast på allmänna kurser som 

är minst 30 veckor långa, d v s oftast ett läsår. Vid bedömning för studieomdöme beaktas 

följande faktorer: 

• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. 

• Förmåga till analys, bearbetning och överblick. 

• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier. 

• Social förmåga. 

Folkhögskolan använder en sjugradig skala för studieomdömet och endast ett 

sammanfattande studieomdöme ges till den studerande: 

• Utmärkt studieförmåga (4) 

• Mycket god – Utmärkt förmåga (3,5) 

• Mycket god studieförmåga (3) 

• God – Mycket god studieförmåga (2,5) 

• God studieförmåga (2) 

• Mindre god – God studieförmåga (1,5) 

• Mindre god studieförmåga (1) 

För att kunna vara jämförbara över hela landet ska genomsnittet av studieomdömena på 

skolan under ett läsår ligga inom intervallet 2,7 plus/minus 5%. 
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Du ska uppfylla både ett omfattningskrav och ett innehållskrav för att erhålla 

grundläggande behörighet för vidare utbildningar. Omfattningskrav = tiden (35 veckor med 

minst 80% närvaro. Innehåll = Gymnasiegemensamma ämnen (Kärnämnen). 

Omfattningskrav 

För att folkhögskolan ska kunna ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste 

du uppfylla omfattningskravet, det vill säga krav på att du ska studera en viss tid. Tiden är 

olika för olika deltagare beroende på om de har studerat eller jobbat tidigare. 

Innehållskrav 

Du måste också vara godkänd i de grundläggande ämnen Svenska 1, 2 och 3 eller 

svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 5, Matematik 1a,b eller c,  

Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Historia 1a1. 

Rutin Allmänna linjen – Studieomdöme 

Under läsåret informeras deltagaren om de grunder som tillämpas vid omdömessättning. 

Varje läsår sätts ett muntligt studieomdöme för samtliga deltagare. När man slutar får 

man ett skriftligt omdöme. 

När omfattningskravet är godkänt utfärdas studieomdömen för de deltagare på allmän 

kurs på gymnasienivå som uppnått omfattningskravet för högskolestudier respektive 

yrkeshögskolestudier. Detta görs i samråd med samtliga lärare som har undervisning på 

allmänna linjen. 

Behandlingspedagog - Yrkesutbildning 2 år (Eftergymnasial utbildning) 
Efter utbildningen får du ett utbildningsintyg. För att erhålla omdömet godkänt krävs, 

förutom att du klarat uppgifterna, närvaro med minst 90% i varje enskilt ämne. 

Beroendeterapeut 50% - Yrkesutbildning1år (Eftergymnasial 

utbildning) 
Efter utbildningen får du ett utbildningsintyg. För att erhålla omdömet godkänt krävs, 

förutom att du klarat uppgifterna, närvaro med minst 90% i varje enskilt ämne. 

Fritidsledarutbildning Yrkesutbildning 2 år (Eftergymnasial utbildning) 

Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsbevis utgör utbildningens officiella diplom 

och utfärdas av Birka folkhögskola. Utbildningsbeviset kan endast utfärdas efter att 

utbildningens samtliga delkurser och moment är godkända. Utbildningen bygger på 

deltagarnas närvaro och aktiva deltagande. Därför är all närvaro obligatorisk. Skolan kan 

komplettera utbildningsbeviset med dokument som beskriver lokala kursplaner och 

kursprogram. 
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Studerande kan komplettera icke godkända kurser och moment inom två (2) år efter 

avslutad utbildning. I annat fall görs kuren/momentet om i sin helhet. Efternödvändiga och 

godkända kompletteringar utfärdas Fritidsledarskolornas officiella utbildningsbevis. 

Musikutbildningarna 

Efter avslutade och godkända studier erhålls ett studieintyg som utdelas vid varje läsårs 

avslut. I intyget finns varje kursmoment beskrivet. 

Online Video Creator (Profilkurs) 
Efter utbildningen får du ett utbildningsintyg. För att erhålla omdömet godkänt krävs, 

förutom att du klarat uppgifterna, närvaro med minst 80% under platsträffar, 

distansövningar och praktikperiod. 

Skogsutbildning 
Efter utbildningen får du ett utbildningsintyg. För att erhålla omdömet godkänt krävs 

närvaro med minst 80% i varje enskild del. Det finns även ett antal obligatoriska moment. 

 

INTERNAT – HYRESAVTAL, ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA 
VILLKOR 

All information som gäller internat, hyresavtal, måltider och kostnader kring detta finns på 

hemsidan samt i informationsbroschyr till boende på internatet. Servicechefen ansvarar för 

detta. 

 

FÖRSÄKRINGAR 
Reviderad 2015-11-02 

Via skolan är alla studerande försäkrade mot olycksfall som sker på väg till och från skolan 

och inom ramen för undervisningen. Personal ska alltid informeras om olyckor och kan 

hjälpa dig att anmäla skadan.  

OM EN KURS UPPHÖR ELLER STÄLLS IN 
Reviderad 2015-11-02 

Kurs som startat slutförs alltid. Om det finns risk för att planerad kurs/utbildning inte kan 

genomföras, helt eller delvis, ska den sökande informeras om detta vid antagningen. Om 

en kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över så 

informeras om detta minst tre (3) veckor före kursstart. 

 

 


