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1. Stewe Claeson.
2. Gymnastiksal, gym & bastu.
3. Gula Huset. Matsal & kaffestuga.
4. Diplomaten.
5. Bendel.

6. Nyan.
7. Backis. 1 tr: Everest.
8. Smedja.
9. Aula.
10. Skolhuset. Expedition. Skolsalar.

11. Furuland.
12. Dubletten.
13. Storstugan.
14. Munken.
15. Wille Toors.

=500 m

OMRÅDESKARTA

= Tvättstuga
= Miljöstation
= Brandsläckare
= Vattenslang



MALUNGS FOLKHÖGSKOLA 

Välkommen till oss! 
Karta över skolområdet finns på baksidan av broschyren.

Malungs folkhögskola expedition ................................... 0280-143 00
Kontakta expedition via telefon/SMS/e-post i första hand, för att undvika trängsel 
och få bästa möjliga service.  I samband med skolstart kan du träffa våra skoladmi-
nistratörer vissa tider, vid ett informationstält utanför Gula huset. 
Malin, admin ...................... malin.johansson@malungsfolkhogskola.se
................................................................................ 070-602 06 24 
Sirpa, admin ......................... sirpa.keskitalo@malungsfolkhogskola.se
................................................................................ 070-242 08 56
Köket .......................................................................... 0280-143 24
Henrik, vaktmästare .................................................... 0280-143 01
Lars-Åke ”Plåtis”, vaktmästare ..................................... 0280-143 02
Jourtelefon ............................................................... 070-546 64 21
Kurator, Anna Knuts ............. 070-2479758, anna@knutsutveckling.se

Krisledningsgrupp: Se info på skolans hemsida och anslagstavlor.

Hjärtstartare finns på entréplan i Skolhuset.

Gymnastiksal, gym, bastu finns i Gula huset. Används av studerande och 
personal. Träslöjdsal finns i källaren på Munken. Kontakta vaktmästare för 
mer information.

Utanför skolan:

Akutvård och polis ..................................................................... 112
Malungs vårdcentral .................................................. 0280-49 82 07
Sjukvårdsupplysningen .................................1177 eller www.1177.se
Apoteket Kronans Malung........................................... 0771-612 612

#malungsfolkhogskola
#malungsfunkiskurs
#malungsfolkmusikkurser
#fjallochvildmarksledarlinjen



EGNA ANTECKNINGAR ALLERGIER

Rökning
Eventuell rökning måste ske utomhus, på anvisad plats.

Parfymfritt
Använd parfymfria produkter (tex.  hygienartiklar och tvättmedel) 
så att alla kan vistas på skolan och delta i verksamheten.

Pälsdjur 
Kontakta internatansvarig vid frågor gällande husdjur.

DATORER OCH IT

Fibernätverk via Wifi 
Logga in på nätverket kub.regiondalarna.se. Kod finns uppsatt vid 
anslagstavlorna i entréerna eller i anslutning till entrén.

GDPR 
Skolan har stöd i GDPR för att behandla personuppgifter. Skolan är 
ansvarig för att personuppgifterna är riktiga och bara används för 
specifika angivna och berättigade ändamål. För mer information se 
vår hemsida.

DROG- OCH ALKOHOLFRI SKOLMILJÖ

Malungs folkhögskola ska erbjuda alla studerande en trygg och 
hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från droger och 
alkohol.



HÅLL DIG UPPDATERAD 

Du kommer att tilldelas en e-postadress,  
förnamn.efternamn@malungsfolkhogskola.se. Där får du all 
information om vad som händer på skolan och din kurs.

LÄSÅRSTIDER 2022/2023

Höstterminen 2022

Kursstart ................................................. tisdag 23 aug
Höstlov ...................................Vecka 44 (31 okt - 4 nov)
Terminsavslutning ................................... onsdag 21 dec

Vårterminen 2023

Terminstart .............................................. måndag 9 jan
Sportlov ................................... Vecka 9 (27 feb-3 mars)
Påsklov ...................................... Vecka 15 (11-14 april)
Läsårsavslutning ........................................ fredag 9 juni

MATSALENS ÖPPETTIDER MÅN-FRE:

Frukost ...................................................07.30 - 08.15
Fika .......................................................09.45 - 10.15
Lunch .....................................................11.30 - 12.45
Middag  .................................................16.45 - 17.30
 (Middag serveras ej fredagar)

BRANDLARM 

Går automatiskt till räddningstjänsten i Malung. Om brandlarmet 
utlöses skall samtliga utrymma den lokal de befinner sig i och 
bege sig till uppsamlingsplatsen, vid Smedjan, för att underlätta 
kontroll av att alla utrymt lokalerna. Var och en är skyldig att 
känna till utrymningsvägar och var brandsläckningsutrustning finns. 
Utrymningsövning sker 1-2 ggr./termin.

LARM

Delar av skolans lokaler är larmade för att minska risken för stöld. 
Larmfri tid är mellan 07.00 och 23.30. Om du utlöser larmet genom 
att vara i larmade lokaler efter 23.30 får du betala utryckningskost-
naden. Larmade lokaler är märkta.

KODLÅS

Skolans entrédörrar är försedda med kodlås. Dörrarna är låsta 
mellan kl. 16.00 och 07.00. Fram till 22.30 kan de öppnas med 
koden. Därefter kan dörrarna endast öppnas med nyckel.

MILJÖINFORMATION

Malungs folkhögskola drivs av Region dalarna och vi arbetar utifrån 
Dalastrategi 2030. Mer information på skolans hemsida. Info ang. 
sopsortering finns på anslagstavlor och i broschyren Skolsamhället.


