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Välkommen till
Wendelsberg
Det är en stor glädje för oss att du har valt att gå på Wendelsberg.
Vi hoppas att du skall få ett studieår här som du kommer att ha nytta
och glädje av i hela ditt fortsatta liv. Wendelsberg vill vara något mer
än ett ställe där man trycker i sig kunskaper. Vi vill, tillsammans med
dig, skapa en plats för mänskliga möten och utveckling. En plats där
man möter saker man väntat sig men också sådant som man aldrig
trodde att man skulle få uppleva. Folkhögskolan skall vara en skola
för trygghet, omtänksamhet och äventyr.
En gammal sanning är att det inte går att lära ut någonting. Man kan
bara lära in. Vi som arbetar på Wendelsberg skall göra vårt allra bästa
för att du skall få en vistelse här som bjuder på många möjligheter att
lära in saker som gör livet större och ännu mer spännande.

Att hitta rätt på Wendelsberg

För att du lättare skall kunna orientera dig i livet på Wendelsberg får
du här en liten skrift om skolan. Hittar du inte svaren på dina frågor
om skolan här, så fråga på expeditionen eller någon som ser ut som
om de arbetar här.

Om folkhögskola

Folkhögskolan är en dansk uppfinning, tillkommen genom Nikolaj
Frederik Severin Gruntvigs försorg. Detta är en skola för vuxna där
samtalet mellan människor är en viktig pedagogisk metod.
Till Sverige kom folkhögskolan 1868 och Wendelsberg startade 1908.
Wendelsberg drivs av IOGT-NTO-rörelsen. Skolans ägare arbetar för
ett alkohol och narkotikafritt samhälle, för demokrati, fred, kultur och
folklig bildning. Vi hoppas att du kommer att märka det under ditt
år på Wendelsberg. Du kommer att få höra mer om detta under dina
första dagar på skolan.

Huvudbyggnaden

Wendelsbergs huvudbyggnad var från början pensionärsbostad för
ägaren till Mölnlycke Väfveri och hans familj. Huset, som stod klart
1883, är på sina ställen ganska ömtåligt. Var rädd om det!

Skolan

Wendelsberg är först och främst en skola med tre utbildningslinjer.
Här finns en allmän linje med ungefär 120 deltagare. De allra flesta
som går den utbildningen gör det för att skaffa sig möjlighet att studera på högskola eller för att börja något nytt i livet. Skolscenen är en
eftergymnasial utbildning med ca 90 deltagare fördelade på tre olika
utbildningar. Skolan har en ettårig eftergymnasial lärarassistentutbildning för att kunna arbeta som resursperson i grund- och gymnasieskola.
Wendelsberg driver också ett antal distanskurser där grupperna träffas
några gånger per termin på skolan och där emellan studerar via nätet.
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Välkommen till en skola fri från alkohol och
narkotika
Wendelsberg vill ge kursdeltagare, gäster och alla andra som besöker
oss en längre eller kortare tid, möjligheter till personlig utveckling och
utvecklande upplevelser. Den personliga utvecklingen är nödvändig
för att den enskilde skall kunna medverka i byggandet av en värld där
alla får tillgång till trygghet, utbildning, kulturell utveckling, fred och
lycka.
Vi menar att bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel är ett allvarligt hinder för att utveckla det lyckligare
samhället. Därför är Wendelsberg en alkohol- och narkotikafri skola.
Till Wendelsberg kommer kursdeltagare med många olika förhållningssätt till alkohol. Några är helnyktra och kanske medlemmar i
någon nykterhetsorganisation. Andra är nästan nykterister. Åter andra
avstår från alkohol därför att ett tidigare missbruk har fört dem dit,
medan andra dricker alkohol i någon form..
Alla är välkomna till Wendelsberg oavsett vilken syn man har på
alkohol. Skolan kräver inte att eleverna har någon annan inställning
till alkohol än den de redan har, men kräver att deltagarna respekterar
skolans regler. De som arbetar på skolan argumenterar för det helnyktra livet – och gör det på många olika sätt och vid många olika tillfällen, bland annat genom ett konsekvent förhållningssätt och genom de
aktiviteter som vi arrangerar på skolan.

Varför

Som du redan sett anser vi att användandet av alkohol, narkotika eller
andra beroendeframkallande medel är ett hinder för utveckling.
Bruket av alkohol och narkotika kommer för några av oss att leda till
beroende och förnedrande och ofria livssituationer. Detta är ett omfattande samhällsproblem som vi alla berörs av. De flesta av oss möter
dagligen trycket på oss att använda alkohol eller andra personlighetsförändrande medel – för nöjes skull. Wendelsberg vill erbjuda en plats
där man slipper sådana påtryckningar.
Varje år söker sig flera kursdeltagare till Wendelsberg efter ett tidigare
missbruk. De vill under en tid leva och studera på en plats där risken
för återfall är liten. Wendelsberg skall vara en trygg plats för den
som vill stärka sin drogfrihet. Skolan gör stora insatser för att stödja
deltagare med problem. För att det skall vara framgångsrikt förutsätter
det att alla på skolan är solidariska med dem och avstår allt eget bruk i
skolmiljön.

Våra regler

För att vi skall kunna hålla Wendelsberg alkohol- och narkotikafritt
har vi några enkla regler;
• den som har varit i ett aktivt beroende skall ha minst ett års
frihet från sitt tidigare beroende för att studera på Wendelsberg,
• alla som befinner sig i skolans lokaler eller deltar i något av 		
skolans arrangemang – på eller utanför skolan - t.ex. skolresor, skall alltid vara opåverkade av alkohol och narkotika,
• vid arrangemang utanför skolan, t.ex. skolresor är det
inte tillåtet att köpa alkoholhaltiga drycker,
• det är förbjudet att förvara alkohol och narkotika i skolans
lokaler, också i det egna elevrummet
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Med alkoholdrycker menas drycker som innehåller mer än 2,25
volymprocent alkohol. Med narkotika menas narkotikaklassade preparat eller andra beroendeframkallande medel som inte ordinerats av
läkare.

Narkotika

Det är enligt svensk lag förbjudet att inneha, använda eller sälja narkotika. Eftersom de olika narkotiska preparaten är förbjudna i lag förutsätter vi att ingen deltagare använder narkotiska preparat i någon form
under den tid man deltar i skolans kurser eller andra skolaktiviteter.
Eftersom några av dessa ämnen påverkar oss och är personlighetsförändrande under en lång tid är det inte heller accepterat att bruka dem
under lov eller motsvarande.
•
•

Om man bor på skolan och det visar sig att man brutit
mot reglerna leder det till att man inte längre får bo kvar.
den som är påverkad av alkohol eller narkotika i samband
med studier eller inom skolans område kommer att avskiljas

Konferensanläggningen

Wendelsberg är inte bara en folkhögskola. Många företag och organisationer lägger konferenser och utbildningar på skolan. Dessa grupper
håller oftast till i Hildings gård eller i någon konferenslokal. Några
gånger varje år är arrangemangen så omfattande att du hittar deltagare
i de flesta av skolans lokaler.

Hotell och vandrarhem

Delar av husen använder vi som hotell- och vandrarhemsrum och på
sommaren förvandlas stora delar av Wendelsberg till STF-vandrarhem.

Kulturhuset

Det förekommer ganska många offentliga kulturarrangemang på
Wendelsberg. De flesta arrangerar vi själva. Skolscenen ger nästan 100
teaterföreställningar varje år.

Studiecirklar

Du är välkommen att delta i någon cirkelverksamhet eller att starta
någon studiegrupp tillsammans med några kamrater. Om du är intresserad av av starta en studiecirkel kan du prata med någon på
skolexpeditionen.

Elevkår, studeranderätt och personuppgiftspolicy

Som deltagare på Wendelsberg är du medlem i elevkåren. Det är
viktigt att du engagerar dig i elevkårens aktiviteter. På det viset kan
du påverka förhållandena på skolan. Elevkåren leds av en styrelse och
arbetet utförs av kommittéer. Elevkåren har en representant med på
skolstyrelsens möten.
På skolans hemsida www.wendelsberg.se finns under rubriken studeranderätt, utförlig information om dina rättigheter och skyldigheter
som deltagare på Wendelsberg. Där finns också information om vår
personuppgiftspolicy. Vi uppmanar dig att ta del av informationen på
hemsidan under "Studeranderätt".
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Information

Wendelsbergs interna information sköts oftast med hjälp av anslag i
Huvudbyggnadens entré. Varje utbildningslinje har också sin anslagstavla,
elevkåren har en och skolans expedition har en. Dessutom har de olika linjerna
informationskanaler via google classroom eller liknande.
Wendelsberg har också en Facebooksida och syns en del på både Instagram och
Youtube.

Skolexpedition

Skolexpeditionen hittar du på andra våningen i Huvudbyggnaden. Hit går du
med sådana ärenden som har med din skolekonomi att göra. Då talar du med
skolsekreterare Jenny Gustafsson. Här kan man också få kontakt med rektor,
internatansvarig och skolans ekonomiavdelning.

Internat

Wendelsberg är inte bara en skola, det är också ett hem för omkring 100 personer. Att bo i internatet är inte bara en fråga om sömn och mat. Det är lika
mycket en fråga om gemenskap och hänsynstagande. Det är kanske första och
enda gången i livet du bor på detta sätt. Ta vara på tillfället! Hundratio årgångar
wendelsbergare har skaffat sig vänner för livet på internatet. Har du frågor om
ditt boende eller har frågor om livet på internatet skall du vända dig till internatets husvärd.
Du som bor på internatet kommer att få ytterligare information vid ett antal internatmöten.

Jour

Det finns personal på skolan stora delar av dygnet men inte alltid. Har du
mycket brådskande problem kan du nå skolans jourhavande på tel 0707-371900,
på vardagar 07.00 - 08.30 och 17.00 - 22.00. På helger; 10.00 - 22.00.
På söndagar ordnar jouren ett gemensamt fika kl 18.00 för de boende på
internatet. Läs på anslagstavlan.

Måltider

På Wendelsberg serveras det mat alla vardagar, under terminstid, utom när det är
lov eller lovdag. Bor du på skolan ingår måltiderna i din internatavgift.
Vårt kafé säljer smörgåsar, bakverk, kaffe, te och en hel del annat måndag till
fredag kl. 09.50 - 10.20.
De som inte bor på skolan kan kan köpa klippkort, med tio lunchmåltider på
varje, eller köpa enstaka måltider. Korten säljs vid ingången till matsalen och
kostar 580:Köper du enstaka måltider, så kostar:
frukost
50:lunch
65:kvällsmat
65:Frukost serveras
Lunch serveras
Kvällsmåltid serveras
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07.00 – 08.30
11.30 – 13.00 uppdelat linjevis
16.30 – 17.15

Matpolicy

Vi tillhandahåller god och vällagad mat, och serverar alltid ett vegetariskt alternativ.
Allergier mot gluten, laktos, nötter, mjölkprotein samt ägg, kan vi ta hänsyn till
om vi får ett läkarintyg. Vi har inget allergisanerat kök eller separat kök för specialkost. I våra lokaler kan förekomma luftburna ämnen från t ex mjöl, nötter,
fisk, ägg, blommor och krukväxter, hår från pälsdjur etc. Vi tillhandahåller inte
dietkost eller beaktar särskilda kostvanor på grund av ideologiska skäl.

Egen lunch

Har du egen lunch med dig som behöver värmas så finns det microvågsugnar
i hörnet i vardagsrummet (där postfacken finns) samt i Bagarstugan en trappa
ned.

Nycklar

Vi låser huvudentrén kl. 18.00. Alla som bor på skolan har nyckelbricka som går
till ytterdörrarna på alla elevhem. De som behöver nyckelbrickor eller nycklar
till speciella lokaler kan få hjälp med detta på skolans expedition.
Större delen av skolans lås är elektroniskt styrda lås. Tappar du bort nyckelbrickan anmäler du det till expeditionen.

Datorer, utskrifter och kopiering

I Stallgården finns ett antal fasta datorer på plan två ovanför E-salen.
Kopiering och utskrifter som du behöver göra för ditt skolarbete ingår i skolavgiften. Kopiatorer/skrivare finns på flera ställen på skolan: bland annat på andra
våning i Stallgården och vid entrén i huvudbyggnaden.
För att skriva ut från datorer eller Chromebooks behöver du ha en nyckeltag
samt inloggningsuppgifter. Dessa hittar du i ditt hemklassrum. Bor du på skolan
har du redan kvitterat ut en nyckeltag. Är du externatelev kan du kvittera ut en
tag på expeditionen. Om du förlorar den och behöver en ny så kostar det 100
kronor.

Parkering

Reser du med bil parkerar du på angivna plaster vid gaveln till Mellangården,
vid entrén till gympahallen. Hittar du ingen ledig plats så hänvisar vi till den
stora parkeringen på andra sidan Massetjärn. Ta inte för givet att det alltid finns
lediga parkeringsplatser inne på området. Parkeringen längs Stallgården är endast för gäster till våra konferenser och andra externa möten som sker i huset.
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Vem ansvarar för vad:

Expeditionen					tel.
Sören Eriksson, rektor
031-3380535 		
Marcus Andersson, kamrer
031-3380533 		
Jenny Gustafsson, studieekonomi
031-3380532		
Ylva Axelsson, skolekonomi
031-3380577
Köket
Camilla Emblen, kökschef

031-3380557		

070-7371917

Hotell, konferens och lokaler
Helena Carlton, verksamhetsansvarig

031-3380536		

070-7371918

		

070-7371909

031-3380530		
031-3380530		

070-7371912
070-7371901

Scenmästare
Lovisa Andersson

		

070-7371911

Linjerna
Allmän linje, Emma Liljeberg och
Hans Hammarström
Lärarassistent, Eva Selander
Skolscenen, Bosse Widell och Jesper Åvall

		
		
		
		

070-7371928
070-7371919
070-7371909
070-7371906

Distanskurser - korta kurser
Eva Selander
Vaktmästeri
Patrick McAvey
Göran Reimby

Kurator
Ella Witermark, kurator
Drop in: mån-tors 8.30 - 9.30
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073-3144 924
070-7371903
070-7371902

031-3380538

070-7371916

Husvärd/internatet
Anneli Simu

		

070-7371914

IT-frågor
Björn Dimming

		

070-7371921		

Post

Om du bor på internatet och har skrivit dig på skolan har du möjlighet att få ett
eget postfack i rummet vid vardagsrummet. Nyckeln hämtas hos internatföreståndaren.
Brevlåda för avgående post finns inne på skolexpeditionen. Den töms på
vardagar ca kl 16.00.

Meddelanden till personal

Du kan lämna meddelanden till skolans anställda i personalens postfack som
finns i korridoren vid skolexpeditionen.

Internetuppkoppling - WiFi

På skolan finns WiFi på alla elevrum samt i gemensamma utrymmen. Nätverket
heter Wendelsberg och lösenordet är access0514.

Kalaskostnader

På Wendelbergs arrangeras ett antal fester för deltagare och personal.
Kostnaden för gemensamma luncher, fester och ett varierande antal sociala
aktiviteter ingår i skolavgiften: Uppropsdagen, lekdagen, premiärkalas, höstfest,
lucialunch, julfest, påsklunch, vårfest, cricketbal, bullfest och avslutningslunch
är några av dem. På www.wendelsberg.se finns ytterligare information.

Olika regler

På Wendelsberg försöker vi begränsa antalet skrivna regler. Den första och
enklaste regeln är att vi skall ta hänsyn till varandra. Vi skall vara aktsamma om
varandra och vår omgivning. Vi plockar undan vår egen disk, vi ställer tillbaka
de möbler vi flyttat, vi plockar upp vårt eget skräp...
Här på Wendelsberg vill vi inte att människor skall stå i skuld till varandra.
Låt därför bli att spela om pengar.
Som du redan sett är alkohol och andra droger inte tillåtna på Wendelsberg eller
i samband med skolaktiviteter oavsett var och när de sker. Bryter man mot regeln
riskerar man att bli avstängd från boendet och studierna.
Från höstterminen 2023 kommer hela Wendelsberg att vara helt rökfritt. Hela
Sverige skal vara rökfritt 2025 och vi vill gärna ligga lite i framkant. Just nu
gäller att rökning är förbjuden inomhus i alla byggnader. Rökning är endast
tillåten utomhus i nära anslutning till de askkoppar som finns utplacerade vid
vänsplatsen utanför huvudbyggnaden samt utandför Hildingsgården. I övrigt är
hela området rökfritt. Fimpar förvaras i askkoppar.
På sidan www.wendelsberg.se hittar du all information om Studeranderätt. Där
finns också skolans olika policy- och regeldokument, t ex likabehandlingsplan,
drogpolicy, villkor för avskiljande, sekretessregler etc. Vi uppmanar dig att ta del
av dessa.

Skolans adresser

Man kan nå Wendelsberg per:
Post		
Telefon		
e-post		
hemsida

Wendelsbergs folkhögskola, 435 35 Mölnlycke
031-3380530 (växel) kl 9-15
info@wendelsberg.se
www.wendelsberg.se
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Kalendarium

Här får du en lista på redan inplanerade händelser. Det kommer att komma till
mycket. Håll anslagstavlorna under uppsikt.
Skolstart

De långa kurserna på Wendelsberg startar den 22 augusti. Alla bjuds på lunch!

Wendelsbergsloppet med Premiärkalas

Onsdagen den 14 september: Gå, jogga, spring, alla kan vara med. Start 14.30 med
uppvärmning. Strax efter målgång blir det mat, underhållning och andra festligheter!

Årsmöte med elevkåren

Måndagen den 12 september kl. 12.45 väljer elevkåren styrelse och sköter andra årsmötesfrågor.

Teaterpremiärer

Skolscenens teatertvåor har premiär på barnteaterföreställning fredagen
den 14 oktober. Skolscenens 3:e årskurs har planerade premiärer på sina
turnéproduktioner den 16 september.

Höstfest

Vi förgyller höstmörkret med ett bättre kalas den 25 oktober.

Höstlov

Alla tar höstlov 31 oktober - 4 november - vecka 44.

Lövräfsning

Nu har löven fallit och vi räfsar ihop dem. Frisk luft och arbete under trevliga samtal. Vi
börjar kl. 12.45 en vacker dag i vecka 45. Kolla anslagstavlan. Vi toppar med härligt fika
kl. 14.00

Luciafirande

Vi firar Lucia en god del av förmiddagen den 13 december. Skolans körer ansvarar för ett
stämningsfullt luciaprogram. I samband med det serveras "lussefika" och alla är dessutom
välkomna på lunch.

Elevspex

Detta kulturevenemang infaller på eftermiddagen den 13 december, kl. 13.30.
Här presenterar eleverna vackra bilder från skolans underbara värld.

Julfest

Årets mäktigaste kalas! Vi avslutar skolarbetet redan efter tre lektioner den 20 december. På eftermiddagen, kl.16.00, bjuds vi julhögtidlighet, julmiddag och personalspex av
annat slag. Kvällen avslutas med lekar och dans till orkestern The Employees.

Terminsavslutning

Vi avslutar arbetet för höstterminen den 21 december.
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Terminsstart

Vi startar arbetet den 9 januari.

Revy

Skolscenens musikaltvåor har premiär fredagen den 13 januari och pågår till den 11
februari.

Vinterlov

Alla utbildningarna tar vinterlov den 13 – 17 februari - vecka 7.

Vårfest

Vi underlättar vår otåliga väntan på våren med ytterligare ett stort kalas
den 16 mars.

Påsklov

Lovet infaller den 11 - 14 april - vecka 15.

Valborgsfirande

Den 30 april hälsar vi våren välkommen med körsång, tal och eld. Start kl 18.00.

WCC-cup och Cricketbal

Den 3 maj spelas det om Wendelsbergs Cricket Club-Cup, den så kallade WC-koppen.
Detta är ingen stor tävling, men mycket sällsynt. WCC består av skolpersonal medan
det mötande laget BCC – Bangatan Cricket Club – är sammansatt av elever. Tävlingsdagen avslutas med vårbal till mycket levande musik. OBS - tag med lätta och bekväma skor till cricketbalen - resten går av sig självt.

Kamratmöte

Den 6 maj har vi kamratmöte. Elever från tidigare år besöker skolan för att träffa gamla
kurskamrater. Du är givetvis också välkommen att delta.

Folkhögskolans dag

Den 18 maj kl 11.00 - 14.00 anordnar Wendelsberg Folkhögskolans dag i form av en
Familjedag med aktiviteter för alla åldrar information om skolans verksamhet.

Teaterfestival

Mycket teater på kort tid. Skolscenens slutproduktioner spelas för dig och en stor
allmänhet 20 - 28 maj.

Antagningshelg på Skolscenen

Under två helger fylls skolan av människor som hoppas att komma in på någon av
skolscenens utbildningar. Musikallinjen har antagning 20-21 och 27-28 maj och teaterlinjen har antagning 26-28 maj.

Bullfest

Bullfesten den 30 maj är årets sista kalas. På denna avslutningsfest serveras mycket
mer än bullar!

Läsårets avslutning

Äger rum den 31 maj. Tårar och glädjerop!
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