Gotlands folkhögskola
Hemse

Allmän kursinformation sommaren 2019
Välkommen till Gotlands folkhögskola och våra sommarkurser. På vår folkhögskola
finns två enheter, en på södra Gotland och en på norra delen av ön.
Folkhögskolan i Hemse
Folkhögskolan i Hemse har gamla anor. Den har funnits sedan slutet av 1800-talet
och är en av landets äldsta folkhögskolor. Skolan ligger i en lummig parkmiljö i
Hemse, ett samhälle med omkring 1 700 fast boende. Avståndet till Visby är 50 km.
Folkhögskolan i Fårösund
Folkhögskolan i Fårösund grundades 2004 och ligger i en vacker kustmiljö på norra
Gotland. Skolan ligger strax väster om samhället Fårösund med omkring 800 fast
boende. Avståndet till Visby är 55 km.
Kurser med skiftande innehåll
Våra sommarkurser är förlagda till folkhögskolans lokaler i Hemse och Fårösund,
undantaget är Flora och fauna på Stora Karlsö. Undervisningen sker i ordinarie
lektionssalar och de flesta kursdeltagarna bor på folkhögskolans internat. Sommartid
har vi många kurser med skiftande innehåll.
Huvudman
Gotlands folkhögskola har Region Gotland som huvudman.
Kostnader för internatdeltagare
För varje kurs tar skolan ut en kostnad som anges vid respektive kursbeskrivning. I
priset för internatdeltagare ingår helpension, visst studiematerial, kostnader för resor
och eventuella inträden i samband med schemalagda exkursioner.
Boende och WiFi
Priset för sommarkurserna grundar sig på boende i dubbelrum. Mot en tilläggsavgift
på 150 kr/dygn finns möjlighet att bo i enkelrum. Tillgången på enkelrum är
begränsad. Ange i anmälan om du önskar eget rum! Skolan tillmötesgår deltagarnas
önskemål i den mån det är möjligt. I Hemse finns WiFi i vissa av skolans lokaler, bland
annat i matsalen och i några av bostadshusen medan övriga hus kräver uppkoppling
med internetkabel. I Fårösund finns WiFi i alla lokaler.
Sänglinne och avresa
Lakan och handdukar ingår i kurskostnaden. Rummen skall lämnas senast kl. 09.00
på avresedagen. Möjlighet finns att låsa in bagaget efter utcheckning.
Kostnader för externatdeltagare
Du som inte bor på internatet betalar en externatavgift till skolan. I avgiften ingår
visst studiematerial, kostnader för resor och eventuella inträden i samband med
schemalagda exkursioner. I avgiften ingår också lunch och eftermiddagskaffe samt
kvällskaffe i samband med inplanerade samkväm och andra gemensamma
kvällsarrangemang.
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Bilar
Om du har med egen bil, kryssa gärna i anmälningsblanketten om du är villig att
använda den vid eventuella exkursioner mot en ersättning av 18:50 kronor/mil.
Kursanmälan
Du söker till en kurs antingen via vår hemsida www.gotlandsfolkhogskola.se där det
finns ett webbformulär för direktanmälan eller via papper som du skriver ut från
hemsidan. Angående sista ansökningsdag – se de olika kursbeskrivningarna!
Deltagarantalet på kurserna är begränsat. Observera att en del kurser blir
fulltecknade innan anmälningstiden gått ut! Sökande bör vara född 2001 eller tidigare
(undantag kan medges). Observera att anmälningstiden kan flyttas fram för att
möjliggöra fler sökande, detta meddelas på hemsidan under respektive kurs.
Antagning
Kurserna anordnas under förutsättning att ett tillräckligt antal deltagare anmält sig.
Folkhögskolan förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar.
Anmälningsavgift och betalningsvillkor
Samtidigt som anmälningsblanketten skickas till skolan betalar du in
anmälningsavgiften om 700 kronor på plusgiro 37 71 11 – 0. Ange kurs, namn och
adress på talongen/i meddelandefältet. Observera att du är anmäld till kursen
först i och med att anmälningsavgiften är betald! Denna räknas av i samband
med slutbetalningen. Faktura med slutbetalningen skickas ut efter sista
anmälningsdag. Om slutbetalning inte är gjord senast fakturans förfallodatum går
din plats vidare till en reserv.
Betalningar från utlandet
Om du betalar din kursavgift från utlandet är det viktigt att ange två olika koder.
IBAN: SE70 9500 0099 6026 0377 1110
BIC: NDEASESS
Vid eventuellt återbud gäller:
• Vid återbud efter respektive kurs sista anmälningsdag återbetalas inte
anmälningsavgiften, såvida inte läkarintyg bifogas.
• Vid återbud senare än 7 dagar före kursstart återbetalas inte kursavgiften,
såvida inte läkarintyg bifogas.
• Återbud anmäls skriftligt. Om återbudet innebär återbetalning, lämna då också
uppgift om kontonummer för insättning på plusgiro eller clearing- och
kontonummer för insättning på bank.
• Om skolan måste ställa in en kurs, återbetalas inbetalda belopp.
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Upplysningar om kurserna
Om du önskar upplysningar om kurserna, kontakta kursansvarig handledare eller:
Gotlands folkhögskola folkhogskolan@gotland.se tel: 0498-20 36 50
Upplysningar om internatet
Hemse:
Internatföreståndare/servicechef Daniel Malm, e-post: daniel.malm@gotland.se
Tel 0498-20 36 56.
Fårösund:
Skolsamordnare Carina Fagerlund, e-post: carina.fagerlund@gotland.se
Tel 0498-20 38 80
Resväg
Till Gotland tar man sig med färja från Nynäshamn, Oskarshamn eller Västervik. Du
kan även flyga från Stockholm (Arlanda eller Bromma), Göteborg, Norrköping,
Sundsvall, Malmö, Umeå, Östersund, Sundsvall, Trollhättan, Halmstad, Malmö,
Ronneby, Kalmar, Växjö eller Ängelholm. Från vissa orter behöver du byta flyg på
Bromma flygplats. Mellan Visby och Hemse går bussar och turen tar drygt en
timme.
I anslutning till vissa färjors ankomst avgår bussen från Visby hamn, annars från
busstationen. Mellan hamnen och busstationen finns då anslutningsbuss. För
upplysning om busstider, se appen Ridango, hemsidan
www.gotland.se/kollektivtrafiken eller ring Kollektivtrafiken, tel 0498-218 218.
Tips! Eftersom efterfrågan på båt- och flygbiljetter är mycket stor sommartid
(speciellt vecka 27–32), är det bra att boka biljetten i god tid. Bokning kan göras
på hos:
•
•
•
•

Destination Gotland (färja) www.destinationgotland.se
Braathens Regional Airlines www.flygbra.se
SAS www.sas.se
Norwegian www.norwegian.com

Välkommen till Gotlands folkhögskola sommaren 2019!
Thomas Nilsson
rektor
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