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Välkommen till skolstart hösten 2020 

Jag hoppas att du liksom jag och all personal på skolan ser fram emot höstens 

skolstart och ett nytt läsår på Kävesta folkhögskola. Vi förstår att det finns många 

frågor om höstens undervisning, med tanke på hur coronaviruset påverkar vår vardag. 

 

Vi planerar att ha undervisning på plats på Kävesta folkhögskola i höst. Men till att 

börja med så kommer det vara lite annorlunda än vanligt. Folkhälsomyndigheten tar 

bort sin rekommendation om distansstudier den 15 juni. Men det innebär inte att vi 

kan göra saker på exakt samma sätt som innan pandemin. Vi har fortfarande ett stort 

ansvar att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt, och att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat så vet vi att: 

 

• Undervisning kommer att ske på plats på Kävesta, men det kan bli så att alla 

deltagare kanske inte är på plats samtidigt alla dagar. 

• Vi kommer inte att ha aktiviteter då vi blandar linjerna som vi brukar. 

• Vi kommer att begränsa hur många som kan fika och äta samtidigt. 

 

Vi skulle så klart önska att läget var annorlunda. Men vi är glada över att kunna ha 

undervisning på plats och tycker att det är viktigt att komma ihåg att vi gör det här för 

att bidra till att minska smittspridningen. Du får mer information om hur studierna på 

just din linje kommer att gå till cirka en vecka före kursstart. 

 

På grund av coronaläget kommer skolans linjer att starta terminen på lite olika sätt. 

Mer information om hur just din skolstart ser ut hittar du på nästa sida. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Lisa Rosander, rektor Kävesta folkhögskola 
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Information inför skolstarten 

De första dagarna på terminen är till för att få information om det kommande läsåret, 

introducera olika arbetssätt och att umgås och lära känna varandra. För att minska 

risken för smittspridning så kommer Konst- och formgivningslinjen ha två olika 

starter. Du som ska studera på Fördjupningsåret börjar måndagen den 24 augusti. 

Schema Fördjupningsårets skolstart 24 augusti 

Den första dagen på terminen så träffas vi lärare och ni som ska studera på 

Fördjupningsåret själva. Deltagarna på Grundutbildningen ansluter dagen efter. 

 

Schema för Fördjupningsårets skolstart den 24 augusti är: 

 

• 10.00: Samling i Konsthuset 

• 10.30: Fika 

• 10.50 Uppstart 

• 12.40 Lunch 

• 13.30 Uppstart 

• 14.30 Fika och slut för dagen 

 

Under dagen serveras även frukost och middag för de som bor på internatet. 

Busstider till Kävesta 

Till Kävesta tar du dig med buss 727 från Örebro, eller 740 från Kumla. Se 

länstrafikens hemsida för tidtabeller: www.lanstrafiken.se/orebro. Mer information 

om hur du hittar till Kävesta finns på www.kavesta.fhsk.se/kontakt/hitta-till-kavesta/. 

CSN-frågor 

På vår hemsida finns vanliga frågor och svar om bidrag och lån från CSN: 

www.kavesta.fhsk.se/utbildningar/csn-bidrag-lan/. 

Har du frågor eller vill du lämna återbud? 

Om har frågor eller vill lämna återbud, kontakta linjeledare Anna S Pettersson så snart 

som möjligt anna.pettersson@kavesta.fhsk.se.  
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