
                                 

 

Allmänna regler för kurserna på Katrinebergs Folkhögskola/FUB Hallands län 

 

Kurserna riktar sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning i Hallands län  

Kurserna anordnas av Katrinebergs Folkhögskola i samverkan med FUB Hallands län. 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) betalar ut bidrag till kurserna och FUB Halland står 

för en del av kostnaden.  

 

Kurserna är förlagda till veckoslut under vår- och hösttermin 

Oftast startar kurserna på morgonen klockan 08:20 och håller på till cirka klockan 21:00 på 

kvällarna med avbrott för lunch, middag och fikapauser. Varje kväll träffas vi för gemenskap. Vissa 

kursdagar har vi besök av inbjudna gäster.  

 

Anmälan sker skriftligt och skickas till FUB-adress, se anmälan, tillsammans med personupp-

gifter. Endast skriftlig anmälan gäller, ingen telefon- eller muntlig anmälan. Alla kontaktuppgifter 

måste fyllas i annars betraktas anmälan som ogiltig. Anmälan kan även skickas via mail. 

Det finns ingen förturslista. Det finns ingen väntelista, men en reservlista.  

 

Om deltagaren får förhinder måste detta meddelas 14 dagar innan kursen startar. I annat fall 

får deltagaren betala hela kursavgiften, för närvarande 700 kronor. Kursavgiften betalas via 

faktura. Vi tar inte emot kontanter. Var noga med att fylla i vem som ska ha fakturan på 

anmälningsblanketten, helst en e-postadress.  

 

Omvårdnad ingår inte i lärarnas ansvar. Vi rekommenderar att deltagare har ledsagare om 

deltagaren har ett omvårdnadsbehov eller har ett behov av stöd av sociala skäl. Deltagaren 

ansöker själv om ledsagare i sin hemkommun. Deltagaren meddelar i sin ansökan att ledsagare 

medföljer. Detta för att lärarna skall kunna boka rätt antal rum. Lärarna har inte ansvar för delta-

garnas fria tid under kurserna. Lärarna förbehåller sig rätten, att efter samråd med anhöriga 

och/eller personal skicka hem deltagare, som inte följer våra allmänna regler samt de regler som 

finns för Katrinebergs Folkhögskola. Dessa finns angivna på Folkhögskolan.  

 

Information om kurser, kurstider och anmälningsblanketter skickas ut av FUB:s 

lokalföreningar i länet. Se också fub.se/halland för att få aktuell information om 

kurserna.  

 

Kursfrågor besvaras av Monica Carlsson, telefon 070-638 60 04 eller e-post 

moncar8871@outlook.com 

 

Styrelsen för FUB Hallands län är ansvarig för kurserna. 

Kontakt Kerstin Tegnér, ordförande, telefon 070 – 403 49 91.  
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