BEKRÄFTELSE

Jag har antagits som studerande på Munka folkhögskola, XX kurs lå 2014/15
(var vänlig kryssa i de alternativ som gäller)
Jag tackar ja till den erbjudna platsen
Jag tackar nej till den erbjudna platsen
Jag vill bo på skolans internat och har angett detta i min ansökan
Jag kommer inte att bo på skolan (externatelever)

Studerande (18-20 år) som ej har slutbetyg från gymnasiet (gäller allmän kurs)
Kontakta din hemkommun och undersök om den ev. betalar busskort, lunch, läromedel och serviceavgift.
För att skolan ska fakturera din hemkommun, måste du lämna ett intyg om detta till skolan i samband med
kursstart. Ev. busskort får du från din kommun.

Kontrakt angående rökning, alkohol och narkotika
Som studerande vid Munka folkhögskola förbinder jag mig att följa skolans policy gällande droger.
Målsättningen med skolans drogpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö:
-

-

-

Rökning är endast tillåten utomhus på anvisad plats. Rökning inomhus leder till varning och vid upprepning till
avskiljning från internatet/från skolan.
Användning av alkohol under skolveckorna är inte förenligt med studier och strider mot god hälsa.
Det är inte heller acceptabelt att använda alkohol på kvällar, helger och lov på skolans område om det upplevs som
störande för såväl andra kursdeltagare som personer i skolans närmiljö eller medför skador på lokalerna. Observera
att det är omgivningen som avgör vad som är störande beteende
Om ovanstående sker, riskerar kursdeltagaren att avskiljas från skolan.
Den som innehar, nyttjar eller på annat sätt handskas med(säljer) narkotika, narkotikaklassade icke förskrivna
läkemedel eller andra medel med liknande verkan, avskiljs från skolan med omedelbar verkan. Rektor polisanmäler
händelsen
Vid misstanke om droganvändning, kommer skolan att kräva ett drogtest. Om drogtestet visar ett positivt resultat
eller om någon kursdeltagare nekar att göra ett drogtest, kommer denne att avskiljas från skolan.

Rektor utdelar varning och beslutar om avskiljning från internat/skolan.
Rektors beslut kan överklagas till styrelsens arbetsutskott.

Det här avtalet finns i två exemplar. Behåll det ena själv och returnera det andra till
Munka folkhögskola. Med min namnteckning bekräftar jag att jag har tagit del av ovanstående text.
Ort_____________________________________ den__________________
Namnteckning____________________________Namnförtydligande____________________________
Aktuell adress __________________________________________________
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