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Riktlinjer för gymnasiestudier på folkhögskola
1. Gymnasiestudier vid folkhögskola
1.1. Kommunens aktivitetsansvar
Ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsansvar1 och är under 20 år har möjlighet att studera på folkhögskola som ett alternativ till gymnasieskolan. För att en
folkhögskola ska kunna erhålla ekonomisk ersättning från Botkyrka Kommun, ska
följande kriterier vara uppfyllda:
Ungdomen/eleven ska:
– vara inskriven i kommunens aktivitetsansvar
– ha avbrutit skolutbildning på gymnasial- eller grundskolenivå och/eller inte har
ett fullständigt betyg från grundskola eller gymnasieskola
– ha haft samtal med studie- och yrkesvägledare kring studier på folkhögskola
och ska ha bedömts vara aktuell för skolformen
– börja studera på en allmän kurs/behörighetsgivande kurs vid en folkhögskola
på heltid.
Om ungdomen är under 18 år men uppfyller nämnda kriterier ovan och är i behov av
en plats på folkhögskola, kan utbildningsförvaltningen köpa en uppdragsplats av en
folkhögskola.
Ungdomar som är 18 år och äldre ska i första hand söka till folkhögskolan senast det
första kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år.

2 Botkyrka kommuns ersättning vid gymnasiestudier på
folkhögskola
2.1 Köp av uppdagsplats
Folkhögskolor erhåller inget statsbidrag för studerande på allmän kurs förrän det år
ungdomen fyller 18 år. Det finns möjlighet att en kommun köper plats på en folkhögskola och ger då folkhögskolan ett uppdrag för studier för en enskild elev. På detta sätt
kan folkhögskolor ta emot elever utanför antagningstider och om eleverna är under 18
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år. Om personen uppfyller kriterierna för gymnasiestudier vid folkhögskola tecknas
ett avtal mellan utbildningsförvaltningen och den aktuella folkhögskolan för varje
enskild person/studerande, en så kallad uppdragsplats. I avtal vid köp av uppdragsplats ska kostnader för administration, SL-kort, lunch, kurslitteratur ingå.
2.2 Kostnader för elever under 20 år
För en deltagare på folkhögskola är undervisningen kostnadsfri men deltagaren måste
betala för kurslitteratur, studiematerial, elevresor (SL-kort), lunch mm. Om en elev
antas till folkhögskola och är under 20 år (ej uppdragsplats) kan eleven få ersättning
för dessa kostnader genom avtal mellan den aktuella folkhögskolan för varje enskild
person/studerande.
2.3 Elevresor och studiebidrag
Elever som studerar på folkhögskola har möjlighet att söka statligt studiestöd hos
Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Elevresor ges till eleven i form av ett SL-kort som gäller per termin (skolkort), om
färdvägen är minst sex kilometer mellan folkhögskola och folkbokföringsadressen.
Folkhögskolan ska befinna sig inom Stockholms län.
3. Information till hemkommunen
3.1 Om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning eller avslutar sin utbildning, ska folkhögskolan snarast meddela detta till
hemkommunen.2
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