
 

 

 

 

 

 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum  

Kävesta folkhögskola 2022-06-20  

   

Välkommen att börja dina studier på 
Allmän kurs 24 augusti! 

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

samtala om vår skolform och att umgås och lära känna varandra i klassen.  

Samling på skolan 8.30 

• Du som är ny på skolan och ska börja på Allmän kurs är välkommen till samling 

24 augusti, 8.30, utanför Aulan i Stora skolhuset (karta finns på sista sidan).  

• Du kommer att få fika och lunch under dagen.  

• Dagen slutar cirka kl. 14.30. 

Hur är schemat efter första dagen? 

Till och med fredag 2 september börjar vi 8.30 och slutar 14.30, med undantag för 

måndag 29 augusti då vi börjar 10.20. Måndag 5 september börjar terminens schema. 

Då kan några skoldagar sluta 16.00. Du får ett detaljerat schema under första veckan.  

Busstider 

Till Kävesta folkhögskola går buss 807 från Örebro eller 840 från Kumla. Stig av vid 

”Kävesta Östra”. 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 detta brev. 

Mer information: 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 du har frågor, eller inte ska studera här i höst och vill lämna återbud, kontakta 

linjeledare Eva Egard på 076-118 54 00 eller eva.egard@kavesta.fhsk.se. 
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Erbjudande: Prova-på-dag 22 augusti 

Du som påbörjar dina studier på Allmän kurs och känner dig lite osäker inför 

kursstart är varmt välkommen till en prova-på-dag 22 augusti, 10.20 – 14.00. 

Innehåll och schema 

Syftet med prova-på-dagen är att underlätta kursstarten genom att du får prova att åka 

till Kävesta och vara här i ett mycket lugnt och kravlöst tempo. Under dagen får du 

möjlighet att i lugn och ro bekanta dig med skolan tillsammans med personal. Vi 

bjuder på förmiddagsfika och lunch. 

 

Datum och tid 

Måndag 22 augusti 

10.20 – 14.00  

 

Anmäl dig senast 15 augusti  

Anmäl dig till Eva Egard på telefon eller e-post. 

 

Telefon: 076-118 54 00 

E-post: eva.egard@kavesta.fhsk.se  
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