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Välkomstbrev från skolchef/rektor Eduardo inför hösten 2020 
Till alla nuvarande och nya studerande som kommer till oss till hösten 2020 

 
Vad roligt att du har valt att studera hos oss, Sveriges äldsta Folkhögskolan. I 152 år har bildning, utbildning 
och kultur varit centrala begrepp för vår verksamhet.  
 
Vi ser mycket fram emot ett lärorikt läsår tillsammans med dig och hoppas att du kommer trivas bra hos oss!  
 
Nedan följer information av värde inför terminsstarten den 17 augusti (eventuellt andra tider för ett antal 
utbildningar, se i så fall separat brev från respektive utbildningschef och/eller kursföreståndare/mentor). 
 
I år pga. av Covid19 är vi dessutom tvungna att tänka om och därför får du med detta brev lite extra information.  
  
 
Undervisningen under hösten – Vi blir en HYBRIDFOLKHÖGSKOLA! 
Folkhälsomyndigheten har nu klargjort rekommendationerna inför höstterminen 2020 när det gäller 
folkhögskolestuderande. Rekommendationerna innebär att man tillåter till viss del ordinarie 
utbildningsverksamhet på huvudorten i Åkarp och våra filialer i Lund, men att det även ska finnas möjlighet till 
undervisning på distans och/eller semidistans eftersom folkhögskolan skall följa myndigheternas 
rekommendationer.  
 
Vi har valt att kalla vårt nya undervisningssystem för ”hybridundervisning” eftersom en del undervisning (det 
mesta) kommer att ske på distans/semidistans med ett antal träffar under veckan vid specifika behov för 
exempelvis examination, socialt samspel, studieverkstad, exkursioner samt utepedagogik (något annat gäller för 
våra 100% distansutbildningar såsom Lärarassistentutbildning och Socialpedagogutbildning – Se separat brev)   
 
Detta innebär att vi under hösten blir en hybridfolkhögskola som kan omvandlas på ett snabbare sätt till en 
vanlig ”på plats” verksamhet till våren eller blir helt på ”online” om situationen med covid19 skulle förvärras 
utan att dina studier blir påverkade. Därutöver kommer mer undervisning genomföras i block och tema så att vi 
blir mer interaktiva och därigenom kan garantera variation i undervisningen för både dig som studerande och för 
våra pedagoger. 
 
I övrigt ses vi online vid läsårsstarten den 17 augusti kl. 10 och detta gäller för alla våra utbildningar. För de 
utbildningar som går heltid i Åkarp ses dessa därefter på plats den 17 augusti, där ni får träffa era respektive 
kursföreståndare/mentorer, utbildningschefer, får scheman och annan information. Eftersom vi inte kan ta emot 
samtliga studerande samtidigt är det viktigt att ni veckan innan läser på vår hemsida vilka tider som gäller för 
respektive utbildning.  
 
Målsättningen för oss är att ni som studerar hos oss oavsett undervisningsform skall kunna följa myndigheternas 
rekommendationer och vår undervisning 
 
Här nedan får ni även information om respektive utbildning under hösten samt annat som är viktigt att du känner 
till och allmänna råd vid undervisning på plats. 
 

Avslutningsvis önskar vi, och inte minst jag, er en trevlig sommar och 
vi/jag ser fram emot att träffa/se er snart fysiskt eller online! 

 
Varma sommarhälsningar  
Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor  

http://www.hvilan.se/


 

 
www.hvilan.se 
 
Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor  
Åkarp/Lund 2020-06-18 
 

2 

Information vid läsårsstart 2020/2021 
 

1. Kontakter  
Har du frågor kontakta gärna din pedagog, mentor/kursföreståndare och/eller utbildningschef för din 
utbildning/kurs. 

● Finn Malmgren, biträdande rektor/utbildningschef för Allmän kurs, finn.malmgren@hvilan.se  
● Jorun Koca Jakobsson, utbildningschef för yrkes-, kultur- och profilutbildningar, jorun@hvilan.se  
● Liza Bard, rektor för Hvilan SFI, liza.bard@hvilan.se  
● Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor, eduardo@hvilan.se  
● Information/reception, info@hvilan.se och tel. 040-46 44 00, www.hvilan.se  

 
.  

2. Hösten 2020 för respektive utbildning samt viktig information till våra studerande  
Respektive utbildning 2020/2021 

Allmän kurs i Åkarp  
(Grund 1-2 år, Bas 1-3 år, Samhälle år 2, Naturvetenskapliga basår 1-2 år) 
En del undervisning kan genomföras på plats men med inte så många deltagare på plats samtidigt och resten 
på distans/semidistans. Detta innebär att ämnen/kurser som samhälle, historia, matematik, naturkunskap (ej 
laborationer och exkursioner) samt även engelska, svenska, spanska skall kunna genomföras på distans.  
 
Ämnen/kurser som fysik, kemi och biologi skall kunna genomförs på plats vid exempelvis laborationer och 
efter samtal med utbildningschefen. 
 
Vi kommer försöka få undervisningspass på plats så lång det går. 
 
Hvilan Modern Dance Academy  
Genomförs på huvudorten Åkarp och i våra lokaler i Lund (Studieförbundet Vuxenskolan på Gastelyckan). 
Eventuella restriktioner kan tillkomma vid behov. 
 
Mer information kommer från er kursföreståndare/mentor framöver. 
 
Fritidsledarutbildningen  
Mycket av undervisningen kommer att genomföras på distans i block och sommarfjäll ersätts med vandring i 
Skåne. En del undervisning bedrivs på plats efter behov och utifrån rekommendationerna. Övriga exkursioner 
o.dyl. kan genomföras enbart i Skåne.  
 
Mer information kommer från er kursföreståndare/mentor framöver.  
 
Etablering, SMF-Motivationskurs och Hvilan SFI i Åkarp. 
Utbildningen genomförs som under sommaren 2020. Din kursföreståndare kommer vid behov med mer 
information. 
 
Yrkesutbildningar på distans, Lärarassistentutbildningen och vår nyaste yrkesutbildning 
Socialpedagogutbildningen  
Utbildningen genomförs enligt informationen ni har fått och kommer att få från Utbildningschefen.  
 
Allmän kurs högskoleförberedande  
Utbildningen genomförs på semidistans i Lund enligt schema. Eventuella restriktioner i lokalen på 
Medborgarskolan mitt emot Lunds centralstation återkommer vi till vid behov. 
 
Hvilan SFI i Lund  
Utbildningar på Hvilan SFI i Lund genomförs på distans/semidistans enligt schema. Eventuella restriktioner i 
lokalen på Folkuniversitetet i centrala Lund avgörs av Hvilans SFI rektor. 

http://www.hvilan.se/
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Schema  
Hybridundervisningen genomförs på distans/semidistans och vid behov på plats samt mest i block enligt 
respektive utbildnings schema. 
 
När ni är i Åkarp kommer vi inte att kunna ha samtliga deltagare på plats. Det kan vara så att vi kommer att ta 
emot ett antal deltagare per utbildning varje dag, varannan dag och/eller varje vecka. Schema för hösten 2020 
får ni vid utbildningsstartstarten den 17 augusti! 
 
För våra yrkesutbildningar på distans gäller annan information från utbildningschefen.  
 
Datoranvändning är en nödvändighet och obligatorisk samt tillgång  
till Google Classroom, Meet och Chat 
För er som studerar inom Allmän kurs Samhälle, Naturvetenskapliga basår, Lärarassistentutbildning, 
Socialpedagogutbildning, Fritidsledarutbildning samt Hvilan Modern Dance Academy är det obligatoriskt att ha 
egen dator. Mobilen är inte godtagbar som ersättning för datorn. Vår undervisning oavsett hur den sker 
förutsätter dator med kamera och wifi. Därför SKALL deltagarna ha egna datorer med kamera och ljud samt 
tillgång till wifi. Det kan vara så att i vissa examinationer krävs det även kamera.  
 
För studerande inom Etablering, SMF, SFI, Allmän kurs Grund 1-2, Allmän kurs Bas 1–3 finns möjlighet till 
lånedator om så behövs. Vi återkommer med mer information vid utbildningsstarten. 
 
Folkhögskolan Hvilans undervisningsplatsform är Google Classroom. Om du har en Google dator passar det 
perfekt hos oss. Vi kommer även att använda oss av Google Meet och Google Chat i undervisningen. 
 
Friluftsdagen hösten 2020 och kultur- samt projektdagar (gäller ej utbildningar som har 100% distans) 
Vi genomför en friluftsdag i höst under september månad och Fritidsledarutbildningen åk 1 ansvarar för detta. 
Det är ett mycket uppskattat inslag. Men eftersom rekommendationerna kring Covid19 påverkar för hur 
friluftsdagen kan genomföras, kommer friluftsdagen troligtvis att genomföras online.   
 
Vi återkommer med information efter läsårsstart om hur friluftsdagen kommer att genomföras 
 
Under 2020–2021 planeras ett antal inslag med inbjudna föreläsare och musiker. Därutöver genomför vi 
schemabrytande aktivister såsom kulturveckan i slutet av höstterminen och projektdagarna i slutet av 
vårterminen. 
 
Hvilan dag – Öppet hus 2021 
Utöver ordinarie utbildningstid ingår Hvilan dag - Öppet hus 2021, en lördag under vårterminen som ger 
kompensationsledighet den 14 maj 2021. 
 
Förhållningar och förhållningssätt i vår hybridundervisning   

o Samtliga deltagare skall ha tillgång till dator med kamera och wifi (se även Riktlinjer för 
sommaren/hösten 2020 från skolchef/rektor och skolledningen)  

o Mobilen är inte en godtagbar ersättning av datorn  
o Bra om du som deltagare vid behov syns på kameran. Vid examination och undervisning kan det ibland 

vara nödvändigt. 
o Ni som deltagare studerar på heltid och vid specifika undervisningstillfällen skall ni fokusera på 

pågående föreläsning/undervisning mm. Detta innebär att när ni som deltagare är uppkopplade i ett 
interaktivt forum, som till exempel ett videomöte, förväntas ni delta med ert fulla engagemang.  

o Din närvaro utgår från undervisningsform. Om du sjukskriver dig är du inte närvarande. Kom ihåg att 
din frånvaro påverkar CSN-medel. 

 
 

http://www.hvilan.se/


 

 
www.hvilan.se 
 
Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor  
Åkarp/Lund 2020-06-18 
 

4 

 
Kansliet/Receptionen  
Kansliet/Receptionen kommer att ha öppet under de tider som finns på vår hemsida. Det går att ringa, maila, 
chatta med oss och till viss del finns vi på plats. För korrekta tider titta på vår hemsida www.hvilan.se. 
 
Social- och specialpedagogiskt arbete  
Det social- och specialpedagogiska arbetet kan fortsätta dels genom kontakterna mellan deltagare och pedagog, 
dels mellan deltagare och studiecoach, specialpedagog, respektive utbildningschef. Kontakten kan ske via mail, 
lärplattform med mera.  
 
Därutöver finns det möjlighet att få extra stöd om du behöver detta i vår dagliga studieverkstad som kommer att 
genomföras delvis på distans och delvis på plats. Mer information får du när du startar hos oss. 
 
Litteratur  
Litteraturlista för respektive utbildning görs tillgänglig under augusti om inte annat anges i information du redan 
fått eller kommer att få från oss.  
 
CSN  
Som studerande på folkhögskola har du rätt till studiemedel. Du ansvarar själv för att söka studiemedel via 
CSN:s webbplats. Vi vill uppmärksamma dig som ska söka studiemedel att göra detta i god tid då det kan dröja 
innan du får ditt beslut. 
 
Mer information  
Gå in på vår hemsida under augusti för då kommer information om skolstarten, information för dig som studerar 
hos oss och viktiga styrdokument såsom studerande rättslig information samt Likabehandlingsplan/Aktiva 
åtgärder samt dator/GDPR policy med mera. 
 
 

3. Allmänna råd vid undervisningen på plats 
Inomhusmiljö och social samvaro  

- Öka avståndet mellan sittplatser i undervisningslokaler, restaurangen/caféet och andra utrymmen om 
det är möjligt. 

- Undvik i möjligaste mån både planerade och spontana större samlingar av studerande i exempelvis 
restaurangen/Bistron, entréer, Gröna salen och undervisningslokaler. 

- Undvik om möjligt aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, t ex i praktiska kurser. 
- Folkhögskolan anpassas om det finns behov till detta och i mån av resurser. 

 
Handhygien, Städning/Information  

- Vi ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. 
- Tvätta händerna ofta 
- Vi städar lokalerna oftare 
- Det kommer att finnas information på olika språk där det finns behov av sånt 

 
Sjukdom 

- Deltagare med förkylningssymptom eller liknande symptom på covid-19 måste stanna hemma. 
Detsamma gäller personal. 

- Om deltagare/pedagog varit sjuk/haft symptom kan den inte delta i fysiska möten utan att ha varit 
symptomfri i två dagar. 

 
Deltagare på plats  
Respektera antal personer som får vara i respektive undervisningsrum/gymnastiksalen med mera. Som vi 
påpekat tidigare bedriver Hvilan hybridundervisning under hösten 2020 och flertalet deltagare kommer i 
huvudsak bedriva sin utbildning på distans/semidistans men ibland vara på plats. 
 

http://www.hvilan.se/
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Undantag 
Undantaget gäller deltagare i behov av extra eller särskilt stöd. För dessa gäller att det kan bli mer extra och 
särskilt stöd på plats exempelvis genom studieverkstad. Huruvida det behovet föreligger avgörs i huvudsak av 
pedagogen och/eller specialpedagogen i samråd med respektive utbildningschef.  
 

http://www.hvilan.se/
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