
 

 

Här hittar du information om frågor som rör studeranderätt som 
gäller på Runö folkhögskola.  
Informationen följer studeranderättsliga rådets anvisningar. 

Om en kurs upphör eller ställs in 
Sökande informeras i god tid om det finns risk för att utlovad kurs inte kan genomföras. 

Disciplinära åtgärder 
Beslut om avstängning av studerande fattas av skolledningen. 
 
När du går på Runö Folkhögskola ska du:  
- Följa kursens innehåll vad gäller deadlines och samtliga uppgifter  
- Ha full närvaro (minst 80 %)  
- Hålla tiderna när lektioner och även raster börjar respektive slutar  
- Ta hänsyn till studiemiljö för allas arbetsro under lektionstiderna  
- Planera och organisera dina studier  
- Följa instruktioner från dina mentorer och lärare  
 
 
Överklaga och klaga 
Om du är missnöjd med ditt studieomdöme kan en skriftlig överklagan kan lämnas till skolans 
rektor Robert Ekstrand, robert.ekstrand@runo.se, senast en vecka efter terminsavslutning.  

Överklagan ska innehålla argumentation utifrån omdömeskriterierna. Vid avslag kan 
överklagan lämnas till skolans styrelse. Kontaktinformation till styrelsen hittar du på vår 
hemsida. 
 
Är du missnöjd med din situation på skolan skall du i första hand prata med din mentor och i 
andra hand med studierektor, Ann Andersson, mailadressen är: ann.andersson@runo.se  

Om du inte känner att du fått gehör för dina synpunkter har du möjlighet att framföra dem till 
skolans rektor. Skolans rektor heter Robert Ekstrand, mailadressen är: 
robert.ekstrand@runo.se 

 
 

 



Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd tar emot och behandlar anmälningar från 
studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes 
rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de 
dokument som rör ärendet och bedömer därefter om skolan fattat beslut i enlighet med de 
dokument som ärendet berör.  

Mer om studeranderättsliga rådet finns att läsa på folkhögskola.nu:  
Studeranderätt – folkhögskola 
 
Studerandeinflytande 
Folkbildningen bygger på delaktighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen.  
Deltagarrådet är en viktig kanal för studerandeinflytande.  

 


