
Närvaropolicy
Studier på folkhögskola bygger på aktivt deltagande och närvaro. För att du som studerande ska kunna 
tillgodogöra dig utbildningen och uppleva kontinuitet och utveckling under folkhögskoletiden är din 
närvaro på skolan en förutsättning. 

Intyg för fullgjord kurs och omdöme kan endast ges till studerande som har minst 80 % total närvaro 
under hela kursperioden. Du som studerande ansvarar själv för konsekvenserna av frånvaro/ledighet.  
All slags frånvaro läggs ihop, oavsett om det handlar om begärd ledighet, sjukfrånvaro eller skolk. 

Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN och studiemedel du får från CSN är kopplad till din 
närvaro. Skolan ska rapportera till CSN om du är frånvarande mer än några enstaka timmar under en 
månad och om det sker vid upprepade tillfällen. 

Studerande som har en frånvaro som överstiger 20 % under en period av en månad kallas till samtal 
med ansvarig lärare. Sker ingen förbättring av närvaron ytterligare en månad kallas den studerande till 
samtal med rektor. En skriftlig överenskommelse med krav på full närvaro ska då ingås, och utvärderas 
inom en månad. 
Om anledningen till frånvaron är oklar och ingen förbättring sker bedömer skolan den studerande som 
icke studieaktiv och meddelar detta till CSN, vilket kan innebära att studiestödet dras in och att den 
studerande kan bli återbetalningsskyldig.

Bristande studieflit och oklar frånvaro kan vara skäl till att inte antas till nästa termin, eller att avstängas 
från pågående termin.

För att studier på folkhögskola ska kunna ge grundläggande behörighet för högskolestudier finns, utöver 
godkända ämnesstudier, ett omfattningskrav. Om en studerandes frånvaro under en termin överstiger 
40 % så tas inte terminen med i beräkningen av studietiden på Nordiska folkhögskolan och den stude-
rande behöver förlänga sina studier på skolan med en termin för att kunna uppnå omfattningskravet på 
sammanlagt tre år för grundläggande behörighet.
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