Policy om avgifter samt om en kurs upphör eller ställs in
Antagen av skolans styrelse 2019-09-27, rev 21 03 19
All undervisning på vår folkhögskola är kostnadsfri. Viss kostnad debiteras för kopierat material,
deltagarförsäkring, trådlöst nätverk, utrustning och vissa gemensamma måltider m.m. Denna
kostnad kallar vi för studieomkostnader och den är olika stor på olika kurser beroende på innehåll.
Utöver detta tillkommer på vissa kurser kostnader för kurslitteratur, studieresor och studiebesök.
Varje kurs har information om vilka kostnader som är obligatoriska vid deltagande i kursen. De
obligatoriska avgifter skolan tar ut specificeras i informationen om varje kurs och ska vara kända för
de studerande före kursens början.
Obligatoriska avgifter läggs inte till eller höjs under kursens gång. Avgiftsbelagda aktiviteter som
tillkommer är alltid frivilliga. Bekräftelseavgift tas ut på vissa kurser men är då alltid ett förskott på
andra kostnader under kurstid. Inbetalda studieomkostnader betalas inte tillbaka om deltagaren
avbryter studierna efter kursstart. Studieomkostnader betalas inte tillbaka eller minskas utifrån
orsaker som skolan inte orsakat. Om en kurs upphör eller ställs in återbetalas alltid inbetalda
studieomkostnader. Särskilda regler finns kring inbetalningar gällande seniorlinjens reskurser.
Studieomkostnader betalas inte tillbaka eller minskas på grund av skäl som uppstått utifrån yttre
orsaker som skolan inte kunnat påverka.
Det kan hända att en kurs måste ställas in på grund av att för få har sökt eller accepterat sin plats på
kursen. Om en kurs ställs in lämnas skriftlig information om detta till alla sökande inom en vecka från
att beslutet är fattat.
Det kan förekomma andra orsaker än för få deltagare till att en kurs ställs in. Om en kurs upphör eller
ställs in på grund av annan anledning än för få deltagare har sökande rätt till relevant information om
vad som föranlett beslutet. Om en kurs ställs in eller upphör är antagen/studerande inte automatiskt
antagen till likvärdig kurs som ges vid senare tillfälle. Det måste alltid göras en ny ansökan som
prövas på nytt.
Skolan förbehåller sig rätten att ändra i kursers innehåll och struktur före och under pågående
kurstid. Detta för att upprätthålla kvalité och tillmötesgå deltagares behov och önskemål.
Påbörjad kurs genomförs alltid om inte synnerliga skäl finns. Beslut om att påbörjad kurs ställs in
fattas alltid av skolans styrelse. Om en kurs, på grund av att studerande slutar eller liknande
omständigheter, som skolan inte kan råda över, måste avslutas i förtid ska den studerande om
möjligt erbjudas plats på en likvärdig kurs. Finns ingen sådan kurs på skolan försöker skolan att hjälpa
till att hitta plats på annan skola med likvärdig utbildning.
Eventuella krav på ersättning för skada uppkommen på grund av att påbörjad kurs ställs in ska ställas
till skolans styrelse senast tre månader efter att kursen har avslutats.
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