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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! 

 

Jag ser verkligen fram emot att få träffa dig och alla andra som ska börja på Allmän 

kurs i januari. Innan vi ses vill jag säga något om hur läget är på skolan just nu.  

 

Pandemin är som ni vet inte över. Vi kan ha undervisning på plats på Kävesta 

folkhögskola, vilket vi är mycket glada för. Men det betyder inte att allt är som 

vanligt. Skolan gör fortfarande anpassningar för att minska risken för smittspridning. 

Framförallt försöker vi minska trängsel och underlätta för alla att ha god handhygien. 

 

• Vi har inga skolgemensamma samlingar eller aktiviteter i storgrupp. 

• Allmän kurs och profilkurserna (dans, konst, musik) äter och fikar på olika tider. 

• Det finns tvål och handsprit på alla toaletter och i entrén till matsalen. 

 

Just nu ligger det största ansvaret för att inte bli smittad eller sprida smitta på varje 

enskild individ, på dig och mig. Alla vi som studerar och arbetar på skolan förväntas 

därför följa Folkhälsomyndighetens råd. De viktigaste råden är: 

 

• Skydda dig själv och andra genom att vaccinera dig. 

- Personer som inte är vaccinerade bör vara extra försiktiga, även när de inte är 

sjuka eller har symtom. 

• Stanna hemma och testa dig om du har symtom. 

• Håll avstånd till andra när du är i till exempel butiker och köpcentrum. 

 

Vi har levt med covid-19 länge nu och det börjar kännas som vardag. Men just därför 

är det nästan ännu viktigare att vi är noga med att ta hand om varandra och oss själva. 

 

Med det sagt vill jag önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses 2022! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Lisa Rosander, rektor 

 

Mer information på nästa sida 
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Välkommen till Allmän kurs! 

Den första dagen på terminen är till för att alla nya deltagare på Allmän kurs ska få 

lära känna skolan och sina lärare. Du kommer att träffa dina klasskamrater i mindre 

grupper. Under den första veckan kommer du att få mer information om det 

kommande läsåret och hur studier går till på Kävesta folkhögskola. 

Samling på skolan 10 januari 10.20 

• Du som ska börja studera på Allmän kurs vårterminen 2022 är välkommen till 

samling på skolan måndagen 10 januari.  

• Vi samlas 10.20 utanför aulan i Stora skolhuset (karta finns på nästa sida). 

• Du kommer att få fika och lunch under dagen. 

Hur långa är skoldagarna? 

Första veckan ser schemat ut så här för alla som är nya på Allmän kurs: 

 
Dag Tid Var? 

Måndag 10 januari 10.20 – 14.30 På skolan. 

Tisdag 11 januari 10.20 – 14.30 På skolan. 

Onsdag 12 januari 8.30 – 12.15 På skolan. 

Torsdag 13 januari 8.30 – 12.15 På skolan 

Fredag 14 januari 8.30 – 14.30 På skolan 

 

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

terminen under första veckan. 

Hitta till Kävesta 

På nästa sida finns en karta över skolområdet och på hemsidan finns mer information 

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

 

Om du ska åka buss till Kävesta folkhögskola så tar du buss 807 från Örebro, eller 

840 från Kumla. Se länstrafikens hemsida för tidtabeller: www.lanstrafiken.se/. Du 

kan åka gratis på bussen första dagen om du är under 20 år och visar upp denna 

kallelse till skolstart. 

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. 

 

http://www.kavesta.fhsk.se/kontakt/hitta-till-kavesta/
http://www.lanstrafiken.se/
http://www.kavesta.fhsk.se/utbildningar/csn-bidrag-lan/
mailto:eva.egard@kavesta.fhsk.se
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