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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Kävesta folkhögskola, Lisa Rosander, rektor
Telefon: 019-602 49 52, lisa.rosander@kavesta.fhsk.se

2021-12-20

Hej!
Coronapandemin är som du vet fortfarande inte över. Just nu fortsätter
smittspridningen att öka i samhället. Därför vill jag uppmana dig att vara extra
försiktig och noga med att ta hand dig själv och andra under jul- och nyårshelgerna.
Varje enskild individ, både du och jag, har fortfarande ett stort eget ansvar för att inte
bli smittade eller smitta andra. Tänk på att:
•
•
•

Skydda dig själv och andra genom att vaccinera dig.
Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
Håll avstånd till andra när du är i till exempel butiker och köpcentrum.

Skolans plan är att fortsätta med all undervisning på plats även nästa termin. Vi
kommer att hålla fast vid ungefär samma anpassningar som vi haft under senare delen
av höstterminen, det vill säga:
•
•
•

Vi har inga skolgemensamma aktiviteter eller samlingar i storgrupp.
Allmän kurs och profilkurserna äter och fika på olika tider.
Det ska finnas tvål och handsprit på alla toaletter och vid entrén till matsalen.

Om det skulle komma nya rekommendationer under juluppehållet så lägger jag ut
information på Teams när jag vet om och hur det påverkar skolan.
Slutligen hoppas jag verkligen att du får en fin julledighet. God jul och gott nytt år!
Vänliga hälsningar
Lisa Rosander, rektor
Mer information på nästa sida

www.kavesta.fhsk.se

Kävesta folkhögskola
697 94 Sköllersta
019-602 49 50
info@kavesta.fhsk.se
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Välkommen tillbaka till Allmän kurs efter jul!
Vårterminen på Kävesta folkhögskola börjar 10 januari 2022. Du som har studerat på
Kävesta under höstterminen 2021 har en hemuppgift 10 januari, och kommer till
skolan först 11 januari.

Checka in hemifrån 10 januari
•
•
•

Skicka en chatt i Teams till Maria Hultberg mellan 10.00 – 12.00 och säg att du är
redo att börja dina studier.
Om du har frågor, kontakta Maria Hultberg via chatt eller sms till 072-141 72 35.
Att du checkar in är viktigt för att du ska få ditt CSN.

Genomför hemuppgift 10 januari
•
•

Du får en uppgift i uppgiftshanteraren (“ryggsäcken”) som du ska genomföra
under 10 januari.
Inlämnad uppgift ger närvaro för dagen.

Start på skolan 11 januari 10.20
Tisdagen 11 januari är första dagen du kommer till skolan. Du börjar 10.20 och du
kommer att få mer information om var vi träffas när du checkar in med Maria.

Hur långa är skoldagarna?
Första veckans schema ser ut så här för dig som fortsätter dina studier hos oss:
Dag
Måndag 10 januari

Tid
10.20 – 14.30

Var?
Hemstudier

Tisdag 11 januari

10.20 – 14.30

På skolan

Onsdag 12 januari

08.30 – 12.15

På skolan

Torsdag 13 januari

08.30 – 12.15

På skolan

Fredag 14 januari

08.30 – 14.30

På skolan

Skolan serverar fika och lunch alla dagar. Du får ett detaljerat schema för resten av
terminen under första veckan.

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 du har frågor, eller inte ska studera här i vår och vill lämna återbud, kontakta
linjeledare Eva Egard på 076-118 54 00 eller eva.egard@kavesta.fhsk.se.

www.regionorebrolan.se

