Kjære elever ved
Harstad folkehøgskole 2020/2021

SOMMERBREV – JUNI 2020
I dette brevet vil dere finne informasjon om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolestart
Facebook-gruppe
Pass
Skolerute
Frihelger og ferier
Rommene – størrelse og utseende
Enerom
Allergier og dietter
Pakkeliste
Stipend og lån fra Lånekassen
Betalingsplan
Lommepenger
Hva skjer om jeg blir utvist eller avslutter skoleåret før det er ferdig?

Skolestart
Tirsdag 1.september 2020
INNREISEDAG MANDAG 31.AUGUST
Vi har tilrettelagt for ankomst hele dagen mandag, da vil både lærere og andreårselever være tilstede på skole for å
ta imot og innlosjere elevene etter hvert som de kommer. Det serveres middag 15.30 og kvelds 20.30 på mandag,
både for elever og foresatte. Mer informasjon om oppstart kommer i eget brev i august.

Facebook-gruppe
I august oppretter skolen Facebook-grupper for linjene og en felles for kommende elever på. Her vil vi dele
informasjon, m.m. frem mot skolestart. Vi oppfordrer deg derfor om å melde deg inn i disse gruppene
Direktelink til gruppen er: Harstad FHS 2020-2021

Pass
I løpet av skoleåret vil dere trenge pass. Tidspunktet vil variere etter hvilken
linje dere er elev på. Vi oppfordrer dere alle til å ha med pass allerede til
skolestart. Vi gjør dere oppmerksomme på at passet må være gyldig til
1.november 2020. Om passet ditt ikke er gyldig så lenge vil du trenge et nytt
pass.
For oversikt over hvordan du kan bestille pass, sjekk ut politiets info på denne linken:
https://www.politi.no/tjenester/pass/

Trondenesveien 110, 9404 Harstad

Tlf: 77 04 00 70

Mail: post@harstadfolkehogskole.no

Org.nr: 953 662 922

MÅNED

FRIDAGER

ANTALL SKOLEDAGER

Høst 2020
August

Innreisedag Mandag 31.august

1

September

Oppstart: Tirsdag 1.september

27

Oktober

Frihelg: Onsdag 7.oktober - søndag
11.oktober

23

November

Frihelg: Lørdag 14.november - tirsdag
17.november

22

Desember

Juleferie Hjemreisedag 18.desember

16

Antall dager høst 2020

89

Vår 2020
Januar

Innreisedag etter juleferie Tirsdag
5.januar

23

Februar

Frihelg: Lørdag 20.februar - onsdag
24.februar

20

Mars

Påskeferie Hjemreisedag 26.mars

23

April

Innreisedag etter påskeferie: Tirsdag
6.april

22

Mai

Avslutningsdager: Torsdag 13.mai og fredag
14.mai. Hjemreisedager lørdag
15.mai og søndag 16.mai

13

Antall dager vår 2019

101

Antall dager hele
skoleåret

190
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Frihelger og ferier
På grunn av Corona har vi forskjøvet oppstart til 1.september, og hjemreiseferiene, høst og vinter, er erstattet med
tre langhelger hvor vi oppfordrer dere om å bli på skolen. På grunn av corona-situasjonen vil vi ikke gjennomføre
utenlandsreiser i høstsemesteret. Vi venter med å planlegge siste semesterer til reiseråd for våren kommer fra FHI.
I forbindelse med jul og påske vil skolen stenges ned, og alle elever må forlate. På skoleruta står det reisedager,
både fra og til skolen, og avvik fra disse reisedagene må godkjennes av rektor i god tid i forveien. Vi anbefaler å
bestille billetter til og fra juleferien så tidlig som mulig, erfaring viser at disse billettene blir veldig dyre dersom man
venter til i siste liten.
I løpet av høsten vil vårens reiseaktivitet planlegges, det er viktig at du snakker med linjelærer om reise hjem og
tilbake til skolen i forbindelse med påsken.
Det gjelder egne regler for stipendiater og internasjonale elever.

Rom – størrelse og utseende
Vi har fått flere spørsmål om hvordan rommene ser ut og hvor store de er. Rommene er på ca 13 m2 , og har målene:
bredde: 290 cm, lengde: 440 cm. På dobbeltrom er det to senger og to skap, på enkeltrom er det en seng og ett
skap. Sengene måler 90*200, og har overmadrass.
•
•
•
•
•

På rommene finnes det i tillegg:
• Bokhylle
• Et lite bord
• En stol
• Små hyller ved sengene
• Speil – vegg eller gulv

Rommene helt uten pynt ser slik ut:
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Vaskeservant med tilhørende hjørnehylle
Taklampe og lys ved vaskeservant
Vaskebøtte/moppeskaft
Søppelbøtte
Gardiner

Når du er ferdig med å sette ditt preg på rommet kan det for eksempel se slik ut:

For mer informasjon om hvordan skolen ser ut, klikk deg inn på denne linken (360 visning):
https://storage.net-fs.com/hosting/5658737/15/index.htm

Allergier og dietter
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 betalt for diett-tilpasninger:

For evt. andre allergier eller intoleranser som krever ekstra diett avtales tillegg ut fra behov.

Enerom
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.
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.
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Pakkeliste (gjelder alle elever)
MÅ- liste. Dette vil du trenge mens du er her:
• Dyne og pute
• Sengetøy (Dynetrekk, putevar, laken til 90 seng)
• Håndklær
• Såpe, shampoo og andre personlige hygieneprodukter
• Vaskemiddel til klesvask
• Klær – i tillegg til vanlige klær anbefaler vi at du pakker med
o Ullundertøy/Varm longs og trøye
o Varme sokker
o Varm utejakke og utebukse/varmekjeledress
o Badetøy
• Slippers/tøfler – det er ikke lov med utesko inne!
• Sko – i tillegg til vanlige sko anbefaler vi at du pakker
o Innesko/Joggesko til fysisk aktivitet innendørs
o Tursko til høst og vinter (gjerne vanntette)
Dette er praktisk å ha
• Kleshengere
• Skittentøyskurv
• Oppbevaringsbokser, mest brukt er de til under seng, oppå skap og til inni bokhyller
• Pledd/Ullteppe
• Headset
Dette er koselig å ha
• Gardiner, lyslenker, pynt til vegger
• Duk til bord, pynt til hyller,
• Dørmatte og teppe til gulv
• Vannkoker
• Et par kopper, gjerne termokopper og et par teskjeer

Pakkeliste FRILUFTSLIV (denne er I TILLEGG til den som alle må ha)
Se eget brev sendt dere fra linjelærer. Har du ikke mottatt dette? Ta kontakt snarest for å få sendt ny liste.

Pakkeliste TEATER OG FILM (denne er I TILLEGG til den som alle må ha)
Se eget brev sendt dere fra linjelærer. Har du ikke mottatt dette? Ta kontakt snarest for å få sendt ny liste.

Pakkeliste MUSIC LIVE STUDIO – Trommer/Gitar/Bass/Sang/Andre
(denne er I TILLEGG til den som alle må ha)
Ta gjerne med instrumentet ditt, så sant det ikke greit å få med seg (altså ikke er ett piano eller ett fullstendig
trommesett). Vi har det meste av instrumenter her, men det er helt klart en fordel å bli godt vant til sitt eget instrument.
Spørsmål ang musikkinstrumenter og hva som er lurt å ta med – send mail til musikklærer Harald Markussen på
harald@harstadfolkehogskole.no
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Stipend og lån fra Lånekassen
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”.
Når du starter opp på skolen, første offisielle skoledag 1.september, vil vi bekrefte at du har møtt og sende
godkjenning av oppmøte til Lånekassen. Når godkjenningen er vil stipend og lån gå til utbetaling. I 2020-2021 er
maksimal støtte NOK 112.290,-, og når du fullfører skoleåret gjøres NOK 44.916,- om til stipend, og NOK 68.000,gjenstå som lån.
Lånekassen har også ekstra stipend for elever med ulik nedsatt funksjonsevne, som eks. ikke kan jobbe ved siden
av studier eller ha sommerjobb. Lånekassen, nedsatt funksjonsevne.

Betalingsplan for skoleåret
Ett skoleår på folkehøgskole koster mellom kr 116.000 og 153.000,- pr år, avhengig av hvilken linje du går, om du
har diett og om du ønsker enerom. Årskostnadene øker med kr 9.000,- dersom du bor på enerom.
Vi tilbyr to ulike modeller å fordele kostnadene på, en månedlig innbetalingsplan eller en halvårlig innbetalingsplan.
VIKTIG – skal du gå Friluftsliv, sjekk egne tabeller!
Dersom du velger en månedlig innbetalingsplan er det viktig å notere seg at de første innbetalingene er 1.juli og
1.august, og det er ingen innbetalinger i mai, dette for å avstemme betalingsplanen resten av skoleåret med
utbetalingene fra Lånekassen. Skal betalingsplanen avvikes må det foreligge skriftlig avtale med rektor.

SKOLEÅRET 2020-2021
Fellesutgifter
Innmeldingsavgift

kr 2.400,-

Kost og losji

kr 70.600,-

Fellesturer, internett, vaskemaskin m.m

kr 14.000,-

Linjepriser

Særpriser for linjene, inkluderer alt av utstyr,
linjeaktiviteter, studieturer m.m.

Festival Event Management

kr 29.000,-

Teater og Film

kr 29.000,-

Music Live Studio

kr 29.000,-

Handy

kr 29.000,-

Barne- og ungdomsarbeid

kr 29.000,-

Yrkesvalg og selvutvikling

kr 29.000,-

Friluftsliv

kr 36.000,-

SUM HELE SKOLEÅRET

Fra kr 116.000,- til 123.000,-

Eneromstillegg
Skoleåret 2020/2021

kr 9.000,-
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TO ULIKE MODELLER Å FORDELE KOSTNADENE PÅ (FRILUFTSLIV-se neste modell)
Alternativ 1 har kostnadene fordelt ifht
Alterntiv 2 har kostnadene delt i 2 like deler
månedsinnbetaling

med forfall i august og januar.

Alternativ 1 – månedlig

Alternativ 2 – ½ årlig

Når du tar plassen

kr 2.400,-

Når du tar plassen

kr 2.400,-

1.juli

kr 5.500,-

1.september 2020

kr 56.800,-

1.august

kr 5.500,-

15.januar 2021

kr 56.800,-

1.september

kr 22.700,-

15.september

kr 8.200,-

15.oktober

kr 8.150,-

15.november

kr 8.150,-

15.desember

kr 8.150,-

15.januar

kr 22.700,-

15.februar

kr 8.200,-

15.mars

kr 8.150,-

15.april

kr 8.150,-

kr 116.000,-

FRILUFTSLIV - MODELLER Å FORDELE KOSTNADENE PÅ
Alternativ 1 har kostnadene fordelt ifht
Alterntiv 2 har kostnadene delt i 2 like deler
månedsinnbetaling

med forfall i august og januar.

Alternativ 1 – månedlig

Alternativ 2 – ½ årlig

Når du tar plassen

kr 2.400,-

Når du tar plassen

kr 2.400,-

1.juli

kr 9.000,-

1.september 2020

kr 60.300,-

1.august

kr 9.000,-

15.januar 2021

kr 60.300,-

1.september

kr 22.700,-

15.september

kr 8.200,-

15.oktober

kr 8.150,-

15.november

kr 8.150,-

15.desember

kr 8.150,-

15.januar

kr 22.700,-

15.februar

kr 8.200,-

15.mars

kr 8.150,-

15.april

kr 8.150,-

kr 116.000,-

7

Lommepenger
Tar du opp lån og stipend fra Lånekassen vil dette gå til å dekke kostnadene til rom, kost, fellesutgifter og
linjekostnadene. Den enkelte elev vil derfor trenge penger til øvrige aktiviteter som man måtte ha lyst til som feks
kino, mobiltelefonregninger, turer på byen, klær etc.
Elevene er forskjellige i sitt forbruksmønster, men vi ser at elevene tradisjonelt bruker fra 500,- kr til 2.000,- kr pr
måned. Her kjenner du deg selv og ditt behov best. Vi har vært år flere elever som har det som målsetting å bruke
minst mulig penger og derfor har et lommepengebehov som er tilnærmet kr 0,-

Hva skjer om jeg blir utvist eller avslutter skoleåret før det er ferdig?
Blir du utvist eller slutter av andre grunner, må du betale et sluttgebyr som tilsvarer 6 uker med skolepenger.
Sluttgebyret for 2020-2021 er satt til kr 20.000,-.

Flere spørsmål?
Du er velkommen til å sende oss spørsmål enten direkte på mail/mobil til linjelærer eller ved epost
post@harstadfolkehogskole.no
Harstad, 26.juni 2020
Harald Markussen
Fungerende rektor
Harstad Folkehøgskole

LEV UT DRØMMEN – FRIHET TIL Å VELGE
HARSTAD FOLKEHØGSKOLE - Få bedre selvtillit gjennom gode opplevelser!
Voks som menneske, få venner for livet, opplev midnattssol og nordlysnetter!
Dyktige og engasjerte faglærere gir deg rom til å utvikle dine talenter.
Mange forskjellige ungdommer med ulike interesser på samme campus
– et variert og spennende sosialt miljø.

VELKOMMEN TIL OSS!
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