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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Kävesta folkhögskola, Lisa Rosander

2021-06-21

Välkommen till Kävesta folkhögskola!
När jag skriver detta verkar smittspridningen av covid-19 vara på väg åt rätt håll och
Folkhälsomyndigheten har börjat lätta på flera restriktioner. Pandemin är dock inte
över ännu och den kommer att påverka oss även under hösten. Vi kommer att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vuxenutbildningar. Det betyder att vi
har förberett oss för att stegvis kunna återgå till att ha all undervisning på plats.
Profilkurserna i dans, konst- och formgivning samt musik kommer att ha alla
deltagare på plats från start. Allmän kurs kommer att börja terminen med att ha
ungefär hälften av deltagarna på plats varje dag. Preliminärt räknar vi med att alla ska
kunna ha undervisning på plats från och med 13 september. Vi ser verkligen fram
emot detta eftersom Allmän kurs har arbetat helt på distans sedan förra hösten.
Vår planering förutsätter dock att smittspridningen fortsätter minska i den takt som
Folkhälsomyndigheten hoppas på. För att det ska ske behöver vi alla ta ansvar för oss
själva och varandra under sommaren. Jag vill uppmana dig att vara försiktig, följa
myndigheternas råd och vaccinera dig när du får möjlighet.
När vi återgår till studier på plats behöver vi vara extra noggranna med att hålla i de
anpassningar som vi nu haft sedan hösten 2020. Vi kommer till exempel inte att ha
några fysiska samlingar för alla linjer (som föreläsningar eller friluftsdagar). Mat- och
fikatiderna kommer också att vara schemalagda för att så få som möjligt ska vara i
matsalen samtidigt. Alla som studerar och arbetar på skolan har dessutom ett stort
personligt ansvar för att 1) vara hemma vid sjukdom eller symtom, 2) hålla avstånd så
gott det går och 3) tvätta händerna ofta och noggrant.
Med det sagt vill jag och skolans personal passa på att önska dig en glad sommar!
Lisa Rosander, rektor
Mer information på nästa sida

Postadress
Kävesta folkhögskola
697 94, Sköllersta
E-post: info@kavesta.fhsk.se
www.kavesta.fhsk.se

Tel: 019-602 49 50
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Välkommen till grundutbildningen på Konstoch formgivningslinjen!
Vi samlas onsdagen 25 augusti i konsthuset (rött hus bredvid dammen, se karta på
nästa sida) för upprop.
De första dagarna på terminen är till för att få mer information om det kommande
läsåret, schema och annan information. Du kommer också att bli introducerad till vårt
arbetssätt, bli hemmastadd i skolans lokaler och ateljéer samt träffa och lära känna de
andra i klassen.

Schema för skolstarten 25 augusti
•
•
•
•
•
•

10.00: Samling och upprop i konsthuset (se karta på nästa sida)
10.30: Fika
10.50: Introduktion och information
12.45: Lunch
13.30: Introduktion fortstsätter
14.35: Fika och slut för dagen

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

Hitta till skolan
På vår hemsida finns mer information och kartor som hjälper dig att hitta till skolan:
www.kavesta.fhsk.se/kontakt/hitta-till-kavesta/.
Om du ska åka buss till Kävesta folkhögskola så tar du buss 727 från Örebro, eller
740 från Kumla. Se länstrafikens hemsida för tidtabeller: www.lanstrafiken.se/orebro.

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 på 072-141 29 60 eller anna.pettersson@kavesta.fhsk.se.

www.kavesta.fhsk.se

