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INFOMAIL MAI
Dette er en kort infomail til deg som har fått plass som elev på Harstad Folkehøgskole 20202021. Her får du litt informasjon om:
•
•
•
•
•

Enerom/dobbelrom, kriterier for enerom og hvordan du søker om enerom
Allergier og diett, kostnader
Stipend og lån fra lånekassen
Skolerute, som eget vedlegg
Coronatiltak fra høsten av, ut fra dagens gjeldende regelverk

Det kommer mer utfyllende informasjon fra skolen i midten juni, pakkeliste, informasjon om
oppstart, betalingsplan og annen praktisk informasjon vedrørende året. Hvis det ellers er
noe du lurer på, er det bare å ta direkte kontakt med faglærer.

ENEROM/DOBBELROM
De fleste folkehøgskoleelever bor på dobbeltrom, det er regnet som en stor del av
opplevelsen. Dersom du ikke ønsker eller kan bo på dobbeltrom, kan du søke om å få
enerom. Enerom går først og fremst til de som kan legge frem en legeerklæring på at de har
behov for det, men ved kapasitet kan også de som ikke har legeerklæring bli tildelt enerom.
Under her ligger en lenke til en 360-visning av skolen, her kan du se eksempel på både eneog dobbeltrom.
https://storage.net-fs.com/hosting/5658737/15/index.htm
Dersom du ønsker enerom, send mail til hege@harstadfolkehogskole.no med navn, linje
KORT begrunnelse for hvorfor du vil ha/trenger enerom og om du har legeerklæring eller
ikke. Legeerklæringer tas med til skolestart, de trenger ikke å sendes pr.mail.

ALLERGIER OG DIETT
De fleste som har en eller annen form for allergi eller behov for tilpasset kost eller annen
tilrettelegging har gitt oss beskjed. Av erfaring vet vi allikevel at det dukker opp noen
meldinger om dette først ved skolestart. Vi klarer å finne løsninger også da, men det er langt
lettere å tilpasse dersom vi vet om behovene på forhånd. Ta kontakt med skolen dersom du
trenger å diskutere dine behov på dette området.
Vi gjør oppmerksom på at medisinsk begrunnede dietter støttes med tilskudd fra NAV.
Skolen tar kostavgift for diett-tilpasninger:
Cøliaki/Glutenintoleranse: 1000,- pr.mnd
Melkeproteinallergi/intoleranse: 1000,- pr.mnd
Laktoseintoleranse: 500,- pr.mnd
Vegetarianer: 0,-
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STIPEND OG LÅN FRA LÅNEKASSEN
Dersom du ønsker å søke om stipend og lån fra Lånekassen, så kan du tidligst søke 1.juni
2020. Du finner du info og søknadsskjema på www.lanekassen.no, og følg linken ”Høyere og
annen utdanning”. Etter at du har søkt sendes navnet ditt til oss for godkjenning.
Godkjenningen får ikke vi lov til å sende til Lånekassen før etter skolestart.
Det er altså oppmøte til skolestart vi skal bekrefte. Først etter at dette har skjedd vil stipend
og lån gå til utbetaling for dere. For 2020-2021 er maksimal støtte NOK 112.290,-, og når du
fullfører skoleåret gjøres NOK 44.916,- om til stipend.
SKOLERUTE
Se eget vedlegg
CORONA-TILTAK
Her på Harstad Folkehøgskole er vi godt i gang med å planlegge neste skoleår, med de
gjeldende bestemmelsene for smittevern i henhold til FHI, regjeringen og kommunelegen i
Harstad.
Oppstart er forskjøvet til 1.september, og hjemreiseferiene, høst og vinter, er erstattet med
tre langhelger hvor dere nå har lov til å bli på skolen, og vi oppfordrer dere om å bli på
skolen. Dessverre har vi vært nødt til å bestemme at de ikke blir noe utenlands reiseaktivitet
før jul, og vi må vente med å planlegge for siste skolehalvår til vi vet hvilke reiseråd som er
gjeldene etter jul.

Du er på vei til å bli en del av en flott gjeng, som vi gleder oss til å bli bedre kjent med til
høsten!

Hilsen alle oss på Harstad Folkehøgskole

