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Välkommen till Stenebyskolan! 

 

För dig som är ny på Stenebyskolan känns det säkert extra spännande och vi är väldigt glada att du 

valt Stenebyskolan och hoppas att du ska trivas hos oss.  

 

För dig som tidigare studerat vid Stenebyskolan önskar vi dig välkommen tillbaka!  

 

Steneby har förenat händer och material i snart hundra år och är i dag ett kreativt centrum för 

utbildningar inom konst, design och hantverk. Hit söker sig människor från hela världen för att påbörja 

sin utbildningsresa, utbilda sig till ett yrke och fördjupa sin kunskap i material och processer. Men 

också för att ta del av en nyfiken, kunskapsorienterad och i många avseenden helt unik studiemiljö. 

Utbildningarna är till stor del formade kring de fullt utrustade verkstäderna, som är Stenebys hjärta 

och som ger studenterna mycket bra förutsättningar att arbeta i trä, metall och textil. 

På Steneby finns en lång tradition av att utveckla hantverket till en profession. En tradition som har sitt 

ursprung i det faktum att samtliga utbildningar, projekt och program bottnar i en och samma 

grundidé: Att utifrån kunskap och kreativitet bidra till personlig utveckling och därigenom konkret 

samhällsnytta. 

Med högkvalitativa utbildningar, en levande konsthall, nischat bibliotek, stöd för egenföretagare samt 

arrangemang för samtal och möten ger Steneby energi till den stora potential som finns i denna del av 

Sverige – ett område som ligger mitt i Skandinavien men ändå lite avsides. 

 

Steneby är också värd åt Göteborgs Universitet, HDK Valand – Högskolan för design och 

konsthantverk. HDK har utbildningar på̊ två̊ orter: Göteborg och Dals Långed. På Steneby i Dals 

Långed finns tre kandidatprogram och ett masterprogram. Huvuddelen av utbildningen bedrivs på̊ 

engelska.  

På Steneby kan du studera upp till sju år om du väljer att fortsätta din högskoleutbildning på HDK vid 

Steneby. 

Du är alltid välkommen att ställa frågor till våra medarbetare och du finner allas kontaktuppgifter i den 

här broschyren.    

Vi hoppas att du får en lärorik vistelse på Stenebyskolan och att vi får ett trivsamt år tillsammans!  

 

  

Dag Bjaaland 

 

Tf. rektor och utbildningsledare  
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Praktisk information 

Kontakt med Stenebyskolan och våra medarbetare  

 

Adress 

Stiftelsen Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1, 666 95 Dals Långed 

E-post: info@steneby.se, Tel: 0531-710 00 

 

Administration 

Administrationen finner du i Bruna Huset längst upp bland Stenebys byggnader. 

Öppettider, kontor och telefon: måndag – torsdag 7:30 – 16, fredag 7.30 – 14 

 

Stenebyskolans medarbetare – administration  

 

Dag Bjaaland    dag.bjaaland@steneby.se 0531-710 04, 0706-678 503 

Tf. rektor & utbildningschef 

 

Jan Ljungberg    jan.ljungberg@steneby.se 0531-710 05, 0703-879 879 

Ekonomi & Administrationschef 

 

Johanna Djurberg   johanna.djurberg@steneby.se 073-203 10 50 

Bitr. verksamhetsledare 

 

Ulla-Britt Ljungquist   ullabritt.ljungquist@steneby.se 0531-710 01 

Intendent 

 

Aina Hildingson   aina.hildingson@steneby.se 0531-710 00, 0768-387 122 

Kanslist/Studieadministratör 

 

Michael Arvidsson   michael.arvidsson@steneby.se 0531-710 43, 0702-169 319 

Fastighetschef 

 

Adam Staf    adam.staf@steneby.se  0531-710 27, 0768-984 283 

Koordinator/Kommunikatör 

 

Annica Torgare    annica.torgare@steneby.se 0531-710 42, 0767–879 303 

Kommunikatör/ Koordinator 

 

Anders Mattsson   it@steneby.se   0531-710 53, 0709–373 384 

IT-ansvarig 

 

Anders Lindgren   anders.lindgren@steneby.se 0531-710 48, 0704-378 237 

Verksamhetsansvarig Mötesplats Steneby 

 

mailto:info@steneby.se
mailto:dag.bjaaland@steneby.se
mailto:jan.ljungberg@steneby.se
mailto:johanna.djurberg@steneby.se
mailto:ullabritt.ljungquist@steneby.se
mailto:aina.hildingson@steneby.se
mailto:michael.arvidsson@steneby.se
mailto:adam.staf@steneby.se
mailto:annica.torgare@steneby.se
mailto:it@steneby.se
mailto:anders.lindgren@steneby.se
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Funny Livdotter   funny.livdotter@steneby.se 0531-710 80, 0709-736 874 

Kommunikatör Mötesplats Steneby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergi 

Undvik att använda starkt parfymerade produkter med tanke på allergier. 

Det är inte tillåtet att ha husdjur på rummen, i undervisningslokalerna eller i byggnaderna. 

 

Bibliotek 

Stenebys bibliotek och Dals Långeds folkbibliotek – ett unikt bibliotek där du har tillgång till både 

universitets litteratur inom konst, konsthantverk och design samt folkbibliotekets breda utbud av 

romaner och faktaböcker. Bibliotekets aktuella öppettider finner du på vår hemsida. 

I Biblioteket finns också en butik med konstnärsmaterial och kontorsmaterial. Studenter och personal 

får 10% rabatt på dessa produkter. 

 

Bilder 

Stenebyskolan har en utåtriktad verksamhet och en viktig plats för konst, kultur, hantverk och design. 

Detta vill vi gärna förmedla till andra med bilder och texter via kanaler som vår hemsida, tryckta 

broschyrer och affischer, annonser, sociala och andra media.   

 

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft: Dataskyddsförordningen, GDPR. Nytt är att skolan behöver 

en rättslig grund för att hantera personuppgifter, till exempel foton och filmer. 

För mingel- och publikbilder från våra egna evenemang eller foton tagna på offentlig plats behövs inte 

samtycke när vi publicerar bilderna för att upplysa om vår verksamhet. Det gäller när personerna är 

utbytbara, när det inte är just den specifika personen som vi berättar om, så kallade genrebilder. 

När personen och dess alster är i fokus behövs samtyckesavtal. Detta avtal får du vid läsårets början, 

om du godkänner avtalet lämnas det underskrivet till kommunikatörerna, Annica Torgare eller Adam 

Staf. Vi har som rutin att alltid fråga innan vi tar en bild och berätta i vilket syfte vi fotograferar. 

Bilhyra 

Som student på Stenebyskolan kan du hyra skolans bilar och bussar. Vi uthyrning måste giltigt körkort 

visas upp. För att köra bussarna måste man haft körkort i minst tre år. Bokning sker i första hand för 

skolans verksamhet. Privat bokning kan bli avbokad om behov av tjänsteresa/studieresa uppstår.  

 

Kostnader bilhyra privat resa: Minimikostnad 150 kr, betalas kontant vid hämtning av bilnyckeln. 

Milkostnad 35 kr/mil, diesel ingår.  

mailto:funny.livdotter@steneby.se
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Kostnader busshyra privat resa: Minimikostnad 200 kr, betalas kontant vid hämtning av bussnyckeln. 

Milkostnad 40 kr/mil, diesel ingår. 

 

OBS! Körjournal finns till varje fordon och skall fyllas i vid varje resa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boende på Internatet 

Stenebyskolan erbjuder boende för dig som studerar på Stenebyskolan och HDK Valand. Våra 

boenden är inackorderingsrum på elevhem där man delar på gemensamma utrymmen som kök, 

toaletter, dusch, tvättstuga och allrum. Våra elevhem ligger inom skolområdet med närhet till butiker, 

bibliotek, matsal och restauranger. I boendekostnaden ingår frukost och lunch alla vardagar. För dig 

som går en yrkeshögskoleutbildning krävs transportmedel för att ta sig mellan boendet och 

utbildningslokalerna.  

Om du väljer att bo på Stenebys internat måste du skriva på ett hyresavtal i enlighet med hyreslagen. 

 

Husdjur är inte tillåtet på Steneby internat, verkstäder eller andra lokaler inom skolområdet. 

 

Brand 

Åtgärdsplan vid brand. Ring SOS, 112 – meddela var branden är och eventuellt skadade. Lämna 

lokalen genast via den närmaste vägen ut. De personer som har besök ansvarar för att dessa kommer 

ut. Gå till uppsamlingsplatsen vid torget utanför biblioteket. Dampen och Karls Gärde samlas på 

utsidan av sina respektive lokaler. Ring skolans växel 0531-710 00 och meddela att utryckningsfordon 

är på väg. Brandinformation ges till alla studerande vid läsårets början. Du får inte göra upp eld i 

eldstäder eller på avsedda platser utomhus förrän du tagit del av denna brandinformation. Det är 

viktigt att du förstår hur du skall lämna byggnaden du är i och var uppsamlingsplatsen är om det 

börjar brinna. För att elda utomhus krävs tillstånd från Mikael Arvidsson, fastighetsansvarig, Dag 

Bjaaland, biträdande rektor eller Jan Ljungberg, ekonomi- och administrationschef. 

 

Om brandlarmet utlöses av oaktsamhet får den eller de som orsakat det betala räddningstjänstens 

utryckningskostnad.  

 

CSN 

Utbildningen berättigar till studiemedel under högst 80 veckor. Du ansöker om studiemedel via CSN:s 

hemsida. Stenebyskolans högskoleförberedande inriktningar (Kläder, Form och Design, Textil: Konst 
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och Design, Objekt Smyckekonst, Trähantverk Möbelsnickeri och Fördjupningsår är konst- och 

kulturutbildning. Utbildningen berättigar till studiemedel även om du inte fyllt 20 år. 

 

Går du någon av dessa väljer du: 

Skolform: Konst och Kulturutb/Kompletterande utb 

Ort: Dals Långed 

Skola: Stenebyskolan 

Utbildning/Kurs: Konst, hantverk design- högskoleförberedande utbildning, GY, Dals Långed 

 

Studerande på våra Yrkeshögskoleutbildningar, Finsnickare, Möbelrestaurering eller Möbeltapetserare 

är berättigade till CSN stöd, samma typ av studiemedel som på högskolenivå. 

 

Vid ansökan ska du ange: 

Skolform: Yrkeshögskola 

Ort: Dals Långed Skola: Stenebyskolan – YH 

Utbildningar eller kurs: Finsnickare eller Möbelrestaurerare, Möbeltapetserare. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 

Terminsavgiften på de högskoleförberedande inriktingar är 6100 sek per termin. Vid antagningen 

utgår en bekräftelseavgift på 500 kr som ingår i terminsavgiften. Du får en faktura på terminsavgiften i 

början av varje termin. Du som studerar på Yrkeshögskoleutbildningarna betalar ingen terminsavgift. 

 

Om du ska studera med studiemedel har du möjlighet att i samband med din studiemedelsansökan 

ansöka om merkostnadslån för undervisningsavgift. Länk till intyg finns på hemsidan. 

 

Betalning för material, gemensamma projekt och studiebesök betalas efter varje avslutad kurs. 

 

 

E-postadress 

Varje studerande vid Stenebyskolan får en e-postadress som ser ut så här: 

fornamn.efternamn@steneby.se 

Dubbelnamn skrivs så här: fornamn-fornamn.efternamn@steneby.se 

Dubbelefternamn skrivs så här: fornamn.efternamn.efternamn@steneby.se 

 

Du loggar in på din mail via www.onedrive.se (outlook) 

Om du använder ett mailprogram och vill ladda hem mailen via IMPA gäller följande inställningar: 

Server för inkommande e-post:  imap…… 

- Port: ------ 

mailto:fornamn.efternamn@steneby.se
mailto:fornamn-fornamn.efternamn@steneby.se
mailto:fornamn.efternamn.efternamn@steneby.se
http://www.onedrive.se/
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- Port:------ (SSL) 

 

Server för utgående e-post: smpt ------- 

- Port ------ 

 

E-postadressen används för kontakt med Stenebyskolans administration, lärare samt med övriga 

studerande för att underlätta i studierna. Den används även vid inloggning för att skriva ut på 

Stenebyskolans skrivare/kopiatorer (du kan också använda ditt passerkort vid utskrifter). 

Din e-post och inloggning till onedrive får du vid läsårets början av Anders Matsson, IT-ansvarig. 

 

 

Felanmälan 

Om något i våra lokaler och verkstäder behöver lagas eller ses över gör du en felanmälan via de 

huvudlärare som har ansvar för verkstäderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamma aktiviteter 

Vi uppmuntrar gärna till gemensamma aktiviteter bland de studerande. Har du någon idé på sådan 

aktivitet, kontakta Koordinator/Kommunikatörer Adam Staf eller Annica Torgare så hjälper vi till om vi 

anser det vara en genomförbar aktivitet. 

 

Information, möten och studerandesidor 

Övergripande och löpande information förmedlas via veckomail från kommunikatörerna.  

 

Veckomöten – varje tisdag kl 10.00 samlas lärare och anställda vid skolan för aktuell information om 

veckan. Detta rapporteras till samtliga på skolan i veckomailet samma dag. 

Stenebyskolan har en ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor, administrativ chef, 

kommunikatör, lärarrepresentant. Ledningsgruppen har en arbetsordning och är ett beslutande organ 

för Stenebyskolan. 

IT 

Internet – Datorer med uppkoppling finns i datasalen, ovanför biblioteket. Där finns även IT-ansvarigs 
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kontor. Ingång finns på baksidan av biblioteksbyggnaden, använd din passerbricka för att låsa upp 

dörren. 

Trådlöst internet finns i alla byggnader.   

Inloggningsuppgifter, Network: SURF2 , Password: bk241011 

Skriva ut, skanna och kopiera – Skrivare/kopiatorer finns bl a i Bruna Huset, bredvid Datasalen, i 

biblioteket, Nybygget våning 5, Dampen och på Röda skolan. 

Du kan skicka din utskrift till den skrivare/kopiator som passar dig bäst. Logga in eller använd ditt 

passerkort för att få ut dina utskrifter. Du laddar ditt konto/kort genom att betala en summa i förskott 

hos oss på administrationen, biblioteket eller IT via kort eller swish. 

Prislista utskrifter: 

A4 svartvitt 1 kr sida 

A4 färg  3 kr per sida 

A3 svartvitt 2 kr per sida 

A3 färg  6 kr per sida 

Pappret ingår i utskriften. Vill du veta saldo på ditt utskriftskonto. Logga in på skrivaren eller kontakta 

administrationen eller IT-ansvarig. 

Kårhuset 

Skolans studentkår har tillgång till kårhuset och har som ansvar att det sköts enligt skolans policy. 

Yttersta ansvar för fastigheten har Michael Arvidsson, Fastighetsansvarig. Det är honom man pratar 

med om något behöver åtgärdas eller repareras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaler och område 

Stenebyskolans område tillhör Stiftelsen Stenebyskolan och är likställt med privat område. 

 

Undervisningslokaler  

Du har tillgång till undervisningslokalerna och verkstäderna mellan 07.00 – 22.00 veckans alla dagar. 

För trä och smide måste det vara minst tre personer i lokalen (säkerhetsåtgärd vid olycksfall, en 

skadad, en tar hand om och en larmar). 

I undervisningslokalerna gäller särskilda föreskrifter för er säkerhet. I trä-och metallverkstäder gäller 

vid alla tillfällen skor med stålhätta.  
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De som är sist kvar i undervisningslokalerna har ansvar för att släcka alla lampor. Dörrarna är låsta och 

fungerar enbart med era kort.  

 

Alla studerande har ansvar för att städa undervisningslokalerna och sina egna arbetsstationer. 

Toaletter och andra gemensamma utrymmen städas av Stenebyskolans servicepersonal. 

Vad gäller årets studieuppehåll bör du kontrollera med huvudläraren om lokalerna kommer vara 

tillgängliga. Vi har under skolans sommaruppehåll sommarkurser i ett flertal lokaler. 

 

Du får inte röra elektriska eller tekniska installationer.  

 

Många olika byggnader. 

Steneby har ett flertal olika lokaler för utbildningar och administration. 

Administration och Rektor finns i ”Bruna Huset”. På Steneby har även Göteborgs universitet ett antal 

utbildningar – HDK Valand – Högskolan för design och konsthantverk. Det finns tre 

kandidatutbildningar och ett masterprogram. HDK har en del ”egna” utbildningssalar och verkstäder. 

Vissa av salarna delas med Stenebyskolans utbildningar. Har du frågor eller funderingar kring skolans 

byggnader är Michael Arvidsson, rätt man att vända sig till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering 

Parkering sker på anvisad plats. 

 

Rökning 

Efter den nya lagen om rökning på offentlig plats är det inte längre tillåtet att röka vid skolans entreér. 
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Miljö 

Vi strävar efter att Stenebyskolan som plats och verksamhet ska vara miljömässigt hållbar och hoppas 

att du hjälper oss med det. 

 

Källsortera sopor i brännbart, organiskt avfall och övriga sopor. I soprummet mellan bruna huset, nya 

skolan och verkstadsbyggnaden finns det kärl att lägga de sorterade soporna i. Källsorteringsrum finns 

även vid Nybygget utanför våning fem likaså i bottenvåningen på huvudbyggnaden och utanför 

Dampen. Källsortering finns även på KarlsGärde. 

 

Andra bra sätt att vara miljövänlig är att spara elektricitet genom att se till att det är släckt efter er och 

att dra ut batteriladdare till telefoner och datorer när de inte används. 

 

Mat 

Frukost 7:30 – 9:00, Lunch 11.30 – 13.30 

I Stenebys matsal erbjuds frukost och lunch på vardagar. 

Frukost och lunch ingår i priset när man bor på Stenebys internat. 

 

Till varje lunch serveras ett vegetariskt alternativ samt en stor salladsbuffé. Köket arbetar 

miljömedvetet och strävar efter att använda lokala råvaror och närproducerat kött. 

 

Matsalen är även öppen för andra gäster.  

Priser. Student 60 kr/lunch – 550 kr för ett häfte på 10 kuponger. Besökare 85 kr/lunch – 400 kr för ett 

häfte på 5 kuponger. 

Frukostbuffé: gästpris 40 kr. 350 kr för ett häfte på 10 kuponger. 

 

För dig som inte vill äta lunch i matsalen, finns det micro, kylskåp och fikarum vid varje 

utbildningslokal. 

 

 

Nycklar och låstaggar 

Du har tillgång till alla skolans byggnader med din passerbricka. Bor du på elevhemmen får du din 

nyckel till rummet när du anländer i samband med skolstart. 

Din passerbricka har flera funktioner, du använder den också vid skrivare/kopiator. 

Passerbrickan lämnas tillbaka dagen före skolavslutningen. 

 

 

Närvaro 

Utbildningarna är på heltid och kräver en hög närvaro för att du ska kunna fullfölja dina studier. 

 

Anmäl sjukdom 

0531-710 00, eller direkt till din lärare. 

 

Schema och kursplaner 

Du finner kursplanen under utbildningar på vår hemsida. Schema får du av din lärare. 
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Studieavhopp 

Behöver du av någon anledning avbryta dina studier ska uppsägning ske skriftligen, Dag eller Aina 

skall kontaktas. Studieavgiften återbetalas inte.  

 

Utbildningsbevis och betyg 

Studerande som når utbildningens mål godkänns. Utbildningsbevis utfärdas efter slutförd utbildning 

under förutsättning att man är godkänd i kurserna och att utbildningsmålen uppfyllts. 

 

Utställningar 

I Stenebys konsthall visas en spännande blandning av konst och konsthantverk. Tre olika 

organisationer arrangerar utställningar vilket gör att utställningsåret innehåller såväl lokala som 

internationella perspektiv. 

 

Öppet Hus 

Två gånger per år arrangeras Öppet Hus och Exhibit/Öppethus på Stenebyskolan. Öppet hus i februari 

och Exhibit/Öppet hus i maj.  

Det ges då tillfälle för externa besökare att se vad Stenebyskolan har att erbjuda och visa dess 

verksamhet. Dessa tillfällen ingår i undervisningen och de studerande får öva i att presentera och ställa 

ut de alster, föremål och plagg som skapats under läsåret. Personal och lärare informerar allmänt om 

våra utbildningar. Öppet hus i februari är främst för nya sökande och Exhibit/Öppet hus i maj är även 

tillgänglig för allmänheten, vänner och familj. 
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Om något händer 
 
SOS        112 

Polisen        114 14 

Sjukvårdsupplysningen      1177 

Läkemedelsupplysningen (vardagar 8-20)   0771-46 70 10 

 

Sjukvård 

 

Närhälsan i Dals Långed, Ängbäcksvägen 10 B    0531-413 82    (vard.8-16.30) 

Distriktsköterska (tidsbeställning 9.00-9.30)   010-441 53 30 

Diabetessköterska      010-441 63 10 

 

Närhälsan Bengtsfors Vårdcentral, Storgatan 7   010-441 63 10  (vard. 8-17) 

Distriktssköterska       010-441 63 30   (vard. 8.30-9.30) 

Sjukgymnastik (mån-fre 8.00-8.30)    010-441 63 45 

Rökavvänjning       010-441 63 10 

Ungdomsmottagning (13-25 år) www.umo.se   010-441 63 41   (vard. 8.30-9.30) 

                             (drop in, tis 14-17.30) 

Psykiatrisjuksköterska      010-441 63 05 (telefon: ons, tor 8-8.30) 

Kurator        010-441 61 77 (telefon: tis, fre 8-8.30) 

Psykoterapeut       010-441 63 42 (telefon: tis, ons 8-8.30) 

 

Närhälsan Bäckefors jourcentral     010-441 67 50   (alla dagar 16.30 - 8) 

Psykolog       010-435 60 20   (vard. 8-10, 14-16) 

Mobila akutteamet      010-435 60 30   (alla dagar 16-01.30) 

NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan   010-435 00 00   (öppen dygnet runt) 

 

Kurativa samtal /samtalsstöd Stenebyskolan 

Olle Vister- kurator      0709-377 785    (kontaktas via sms) 

Studerande på Stenebyskolan kan också kontakta Dag Bjaaland 

http://www.umo.se/
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Socialtjänst, Socialkontoret Centrumvägen 21, Bengtsfors 0531-526 000 / 512 /511 

Socialjour       0522-697 444    (kvällar) 

Jourhavande präst – via SOS alarm    112   (alla dagar 21-06) 

Nationella hjälplinjen. www.hjalplinjen.se    020-22 00 60 (alla dagar 13-20) 

SPES, för närstående till människor som tagit sitt liv  08-34 58 73 (alla dagar 19-22) 

Alkohollinjen,                                                                www.vardguiden.se/Tema/Alkohol/Alkohollinjen 

Ananke – Svenska OCD-förbundet,                  www.ocdforbundet.se 

Attention-för personer med neuropsykiatriska funktionshinder,             www.attention-riks.se 

IBIS – intresseförening bipolär sjukdom,                                                                   www.bipolarsjuk.se 

RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande,                                                               www.rfsl.se 

RFSU, Rådgivning när det gäller sexualitet och relationer,                                                 www.rfsu.se 

Röda korsets telefonjour,                              0771-90 08 00      www.redcross.se 

Shedo, stöd vid självskada,               www.shedo.org 

 

Suicide Rescue, arbetar för att minska självmord,    www.suiciderescue.se 

Suiciprevention i Väst,        http://fjallgatan.myds.me/suicidprev/sok-hjalp/ 

Unga anhöriga till Psykiskt sjuka får stöd här,               www.livlinan.org 

ÅSS- Ångestsyndromsällskapet,     031-13 81 20    www.angest.se 

Jourhavande medmänniska     08-702 16 80  (alla dagar 21-6) 

 

Tandvård 

Tandläkare Ewa Levén, Ängbacksvägen, Dals Långed  0531-406 40 

Folktandvården, Storgatan 7, Bengtsfors    010-441 93 80 

Tandläkare Hans Martinsson, Gula villan, Bengtsfors   0531-100 98 

Jourtandvård, Uddevalla Sjukhus    010-435 00 00 

 

Apotek  

Apoteket Hjärtat, Storgatan 7, Bengtsfors   0771–405 405 

 

 

 

Studiemiljö: Rättigheter och regler 

 
Värdegrund 

Stiftelsen Stenebyskolans verksamhet bygger på grundläggande demokratiska värderingar om alla 

människors lika värde och att värna vår miljö.  

Stenebyskolan skall vara inbjudande, tillåtande, generös och öppen för samarbete. 

 

Lagar och tillsyn 

Stiftelsen Stenebyskolans utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.  

På Stenebyskolan finns ledningsgrupper för de båda utbildningsgrenarna, Konst- och 

kulturutbildningen samt Yrkeshögskoleutbildningen. 

 

Konst- och kulturutbildning är en fri och frivillig undervisningsform. Den innebär att de studerande 

själva har ett betydande ansvar för sina studier och för den studieform de formar tillsammans. Viktiga 

aspekter är förståelse och respekt för gemensamma överenskommelser och umgängesformer samt att 

visa respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet. 

http://www.vardguiden.se/Tema/Alkohol/Alkohollinjen
http://www.ocdforbundet.se/
http://www.attention-riks.se/
http://www.bipolarsjuk.se/
http://www.rfsl.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.redcross.se/
http://www.shedo.org/
http://www.suiciderescue.se/
http://fjallgatan.myds.me/suicidprev/sok-hjalp/
http://www.livlinan.org/
http://www.angest.se/
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Huvudman 

Stiftelsen Stenebyskolan bedrivs med stöd av Västra Götalandsregionen, Bengtsfors kommun samt 

Myndigheten för yrkeshögskolan. Beslutande organ för organisation, förvaltning och utveckling är en 

styrelse sammansatt av politiker från Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen samt externa 

ledamöter. Rektor, utbildningschef, administrativ chef, lärarrepresentant och studentrepresentant 

deltar i styrelsemöten. Verksamheten leds av ledning bestående av bitr. verksamhetsledare, tf 

rektor/utbildningschef och ekonomi- och administrationschefen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningsgrupp  

Ledningsgruppen består av en TF rektor, utbildningschef, ekonomi- och administrationschef, bitr. 

verksamhetsledare, fastighetschef, lärarrepresentant, kommunikatör/koordinator, verksamhetsledare 

för Mötesplats Steneby samt enhetschef för HDK Valand Steneby. Ledningsgruppen sammanträder två 

gånger i månaden. Övergripande frågor som behandlas är samordning, planering och genomförande 

av verksamheten. Hantering av frågor från arbetsgrupper, styrelse och myndigheter. Strategisk 

planering, utveckling och kvalitetsfrågor. 

 

Studerandeinflytande 

Studentkår med representanter från de olika inriktningarna. Studentkåren är kommunikationskanalen 

med skolans ledning. Studentkåren utvecklar de sociala aspekterna av studentlivet och ansvarar för 

aktiviteter i Kårhuset. 

 

Studieregler 

Antagning – antagningskriterier och behörighet finner du på steneby.se samt på yh-antagning.se. Alla 

ansökningar görs via yh-antagning.se. Ansökningarna bedöms av två lärare. Sista ansökningsdag är i 

mitten av april. Men vi tar emot sena ansökningar fram till skolstart.  

 

Information om utbildningsintyg, kursplan finns på hemsidan under varje inriktning på steneby.se 

under fliken innehåll. 

 

Närvaro 

För att kunna fullfölja påbörjad kurs krävs att den enskilde studerande är närvarande till minst 80 %. 

Då en studerande har en närvaro som understiger 80% av den fastlagda undervisningstiden initieras 

samtal av huvudlärare. Dokumenterad överenskommelse ska göras mellan huvudlärare och 
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studerande. Om närvaron fortsätter att ligga under riktmärket sker samtal med utbildningschef.  

 

För studerande som uppbär studiemedel från CSN rapporterar Stenebyskolan frånvaro till CSN enligt 

gällande regler. 

 

Studiemiljö 

Arbetsmiljölagen  

Studier vid Stenebyskolan jämställs (i de flesta avseenden) med arbete i arbetsmiljölagen. Stiftelsens 

studerande ska få möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet. Stenebyskolans arbetsmiljöarbete syftar till 

att främja en tillfredställande studiemiljö (ur arbetsmiljölagen): 

 

- Att studieförhållanden anpassas till människors lika förutsättningar 

- Möjlighet att medverka i utformningen av både studiesituationen och i 

förändrings- och utvecklingsarbete som rör studiernas organisation 

- Möjlighet till variation, social kontakt och samarbete, sammanhang 

mellan enskilda arbets- och studieuppgifter 

- Möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till  

självbestämmande och yrkesmässigt ansvar 

 

Som studerande har du ett ansvar att medverka i Stenebyskolans arbetsmiljöarbete genom att t ex 

delta i undersökningar, anmäla brister i arbetsmiljön, iaktta försiktighet, följa angivna föreskrifter och 

använda skyddsanordningar. 

 

 

 

 

 

Skyddsombud 

De studerande ska ha ett eget skyddsombud. Stenebyskolan ska se till att de studerandes 

skyddsombud får den utbildning och ledighet som behövs för uppdraget. Skyddsombudet utses av 

studentkårens styrelse. Skyddsombudets roll: 

 

- Förmedla sina egna och övriga studerandes upplevelser av studiemiljön till ansvariga 

- Delta i skyddsronder och arbets-kommittémöten 

- Kan begära att åtgärder vidtas om brister upptäcks i studiemiljön 

- Ska inte själv utföra åtgärder, utan arbetar istället tillsammans med t ex huvudlärare, rektor, 

fastighetschef och de anställdas skyddsombud 

 

Tillgänglighet 

Stenebyskolans lokaler är till vissa delar tillgänglighetsanpassade. Studerande med särskilda behov kan 

ges pedagogiskt stöd i undervisningen. Bedömning av behov sker individuellt och med hänsyn till de 

förutsättningar den studerande har och undervisningens upplägg. Vid behov av särskilt stöd i 

undervisningen kontaktas Stenebyskolan i god tid för att rådgöra om vilka åtgärder som behöver 

vidtas. 
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Lokaler och fysisk arbetsmiljö 

Utbildningslokalerna och verkstäderna ska vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Luft, ljud och 

ljusförhållanden ska vara tillfredsställande. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det finnas tvätt- 

och duschutrymmen i tillräcklig omfattning. 

 

Verktyg och utrustning är ämnade att användas i undervisningen och bör stanna i 

undervisningslokalerna och för de ändamål de är avsedda. 

 

Toalettutrymmen är avskilda med låsbara dörrar och handikapptoaletterna är tillräckligt rymliga. De 

studerande har tillgång till utrymmen för paus och vila. 

 

Ett separat vilorum i Stenebyskolans huvudbyggnad, bottenvåningen, är tillgängligt för medarbetare 

och studerande vid t ex huvudvärk eller illamående. 

 

Hälsa 

Om du som studerande har någon form av medicinering, sjukdom eller diagnos och vill dela 

information om det, finns en separat blankett. Det kan vara bra för berörda medarbetare att viss 

information finns för att kunna hjälpa till vid behov eller för att se till att du får särskild hjälp. All 

information som vi får är sekretessbelagd handling som endast delas med berörda medarbetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likabehandling 

Mobbning eller annan kränkande behandling får aldrig förekomma vare sig mellan studerande eller 

där någon av Stenebyskolans anställda är inblandad. Trakasserier är ett hot mot medarbetarnas och de 

studerandes välbefinnande och möjlighet att utvecklas i arbete och studier. 

 

Stenebyskolan följer bl. a diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och jämställdhetslagen, som syftar till 

att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. 

 

Till kränkande särbehandling hör ovälkommet uppträdande som kränker den personliga integriteten. 

Den kan handla om mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, inklusive sexuella 

trakasserier. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på att utbildnings-säten ska planera och 
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organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs. Stenebyskolan ska snabbt ge stöd 

och hjälp åt den som utsatts för kränkande särbehandling. 

 

Mer information kring kränkande särbehandling, trakasserier och vilka disciplinära åtgärder och 

handlingsplaner/åtgärdslista som gäller finns på hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol och andra droger 

I alla sammanhang som rör studierna ska det vara alkohol- och drogfritt. Studiesammanhang omfattar 

såväl verksamhet på Steneby som studiebesök och studieresor kopplade till Stenebyskolans 

verksamhet. 

Vad som gäller för dem som bor på Stenebyskolans internat framgår av det hyresavtal som upprättats 

mellan Stenebyskolan och den boende på internatet. Där följer vi hyreslagen. 

 

Rökning är endast tillåten på angivna platser där det finns askkoppar. Övriga platser är rökfria. 

 

Mer information kring alkohol och droger och vilka disciplinära åtgärder och 

handlingsplaner/åtgärdslista som gäller finns på hemsidan. 
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Information och sekretess 

 

IT 

Studerande på Stenebyskolan har tillgång till ett nätverk. Missbruk av Stenebyskolans IT-nätverk som 

till ex. att ladda ner program, filmer eller utföra andra olagliga aktiviteter på internet kan leda till 

avstängning eller avskiljning. Det är inte heller tillåtet att via internet titta på eller lyssna på material av 

pornografisk, rasistisk, diskriminerande eller kriminell karaktär. 

 

Arkiv- och sekretessregler 

Stenebyskolan lyder inte under offentlighetsprincipen. Detta innebär att alla handlingar som kommer 

till Stenebyskolan eller som upprättas av Stenebyskolan ej är allmänna handlingar om inte annat 

anges. En handling kan vara belagd med sekretess. 

 

Stenebyskolan har tydliga rutiner kring hantering av skyddade uppgifter, t ex studerande. Med 

skyddad identitet, för att säkerställa att uppgifter inte kommer ut till obehöriga. Hanteringen av 

Stenebyskolans arkiv regleras genom arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig information 
 

Aktiviteter i Dals Långed med omnejd. 

 

Dals Långeds IK - DLIK är Dals Långeds största förening.  
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De arrangerar olika typer av aktiviteter årligen och erbjuder olika former av träning.  

Fotboll, cirkelträning, badminton, gymnastik, skidor med mera.  

www.dlik.nu  

  

V.K. Kulan - Erbjuder träning och turneringar inom volleyboll, badminton, dart, varp med mera.  

https://idrottonline.se/VKKulan-Volleyboll/  

  

MF Decibel - En av Sveriges äldsta musikföreningar.  

I ”Bastun” på Kyrkbacken 18 finns replokaler för de som är intresserade av att spela musik.  

 

Dals Långeds allmänna bastu med utsikt över Dalslands Kanal. Information om öppettider och avgifter 

m.m. hittar du på https://www.vastsverige.com/bengtsfors/produkter/langeds-allmanna-bastu/ 

 
DALSLANDS KANAL anses vara en av Europas vackraste kanaler. Det kanske beror på att kanalen snarare 

har karaktären av ett sjösystem hoplänkat av slussar och mindre farleder, än av en grävd kanal. Det finns 

passagerarbåtar som trafikerar kanalen under sommaren med både dagsturer samt beställningsturer. 

Mer information hittar du på: dalslandskanal.se 

 

NOT QUITE - en plats och ett nätverk för konstnärer, hantverkare och formgivare. På det gamla 

pappersbruket i Fengersfors har man skapat förutsättningar för all sorts kreativt arbete och 

utställningsytor, café och butik, där alla kan ta del av den sjudande kreativiteten i den dalsländska 

skogen. Not Quite har på kort tid gjort sig känt som ett av de främsta besöksmålen i regionen. 

Kombinationen av högklassig konst och konsthantverk i naturskön Dalslandsbygd, med goda 

förutsättningar för fika eller lunch, har visat sig vara ett vinnande koncept. Mer information hittar du på 

notquite.se 

 

DALSLANDS AKTIVITETER - en av norra Europas största anläggningar när det gäller teambuilding blandat 

med toppupplevelser. Man erbjuder en rad spännande och roliga aktiviteter i skog, på sjön, på låg och 

hög höjd ofta med djur som sällskap. Målsättningen är att kunna erbjuda aktiviteter för alla åldrar på 

samma ställe oavsett väder och årstid. Mer information hittar du på: dalslandsaktiviteter.com 

 

BALDERSNÄS HERRGÅRD- en anrik herrgård i fantastisk miljö på en halvö i Laxsjön. Herrgården har 

restaurang, hotellrum och konferensmöjligheter. Byggnaden är omgiven av en stor engelsk park. och 

markerna runt om är ett naturreservat med fina strövområden. På Baldersnäs har även Steneby Hemslöjd 

sin butik. Här kan du finna ett gediget utbud av hemslöjds- och konsthantverksprodukter av hög kvalitet. 

Mer information hittar du på baldersnas.eu 

 

HALMENS HUS ligger på Majberget i utkanten av Bengtsfors med en fantastisk utsikt över skogar och 

sjöar. Här kan du året runt se en basutställning som berättar om hur halm använts i olika kulturer under 

lång tid och berättelsen om varför halmen fått så stor betydelse just i Dalsland. Mer information hittar du 

på halmenshus.com 

 

 

 

https://idrottonline.se/VKKulan-Volleyboll/
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DALSLANDS KONSTMUSEUM – ligger i Upperud, fantastiskt beläget på en höjd med utsikt över sjön 

Spången. Det finns också ett museicafé, en skulpturpark, en stor strandtomt med egen gästbrygga 

välkomnar besökarna och gör Dalslands konstmuseum till en självklar plats för kulturmöten.  

Läs mer på: http://www.dalslandskonstmuseum.se 

 

 

 

Mötesplats Steneby 

Mötesplats Steneby är en verksamhet som bedrivs av Västra Götalandsregionen. På Mötesplats 

Steneby arbetar vi för att skapa kopplingar mellan utbildningarna på Steneby och världen utanför.  

Vi stöttar idéer, samarbeten och nyföretagande som på olika sätt kan kopplas till Stenebys verksamhet, 

materielområden eller liknande. Vi vill att den kreativitet som finns innanför väggarna här ska komma 

till nytta för fler och bidra än mer till utvecklingen i Dalsland och Västra Götalandsregionen. Personal 

som jobbar på Mötesplats Steneby är Anders Lindgren, verksamhetsledare, Funny Livdotter, 

kommunikatör. 

 

Konsthallen 

I Steneby konsthall visas en spännande blandning av konst och konsthantverk. Tre olika organisationer 

arrangerar utställningar vilket gör att utställningsåret innehåller såväl lokala som internationella 

perspektiv; Stenebyskolan, Steneby Kulturförening och Dalslands Konstförening. 

I samband med vernissager eller under pågående utställningar sker ofta föreläsningar och 

presentationer, ibland även cafékvällar, konserter och dansföreställningar. 

I konsthallen presenteras också examinationer, examensarbeten och utställningar med tidigare 

studenter, som visar vilka frågeställningar och uttryck som är relevanta för den kommande 

generationen av konstnärer och formgivare.  Niklas Engvall är koordinator för konsthallen 

 

Utställningshallen 

I bottenvåningen på Nybygget finns en utställningshall som använd för studentutställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


