HANDY - HALVÅRSKURS
En unik kombinasjon av solid praktisk erfaring i
ulike håndverksfag og et spennende og sosialt
halvår på folkehøgskole.
Du finner all informasjon du trenger om vår nye
Handy-linje på: harstadfolkehogskole.no/handy
Vi kjører denne som halvårskurs fra januar til
mai – søk nå!

EN UNIK START PÅ VEIEN TIL JOBB!
Her vil du få prøvd ut fag i praksis, ikke bare fordype deg i teori – og det er små klasser som får tett oppfølging av engasjerte
lærere. På folkehøgskolen er det verken karakterer, pensum eller eksamen – for vi tror at man lærer bedre uten press. Folkehøgskole er verdens frieste skole!
Dette er et tilbud til deg som trives best når du får jobbe praktisk sammen med dyktige veiledere. Her får du bestemme hva du
vil fordype deg i. Og kanskje aller best – flere bedrifter trenger engasjerte ungdommer som har litt erfaring med hammer, sag,
og malerpensel!

Her får du blant annet:
•
•
•
•

Innsikt i ulike muligheter innenfor håndverksfag
Praktisk erfaring i ulike håndverksfag
Samarbeidsprosjekter med ulike aktører innenfor håndverksbransjen
Nettverksbygging – hospitere i ulike bedrifter lokalt eller på hjemsted etter mulighet og ønske

Folkehøgskole handler ikke bare om det faglige, det sosiale livet er en stor del av året. Her bor man sammen, man sover på
skolen, spiser og lever sammen. Det er en kjempesosial læringsarena, både i fagtimer, i valgfag og på seminarer - og på fritiden. Man lærer å samarbeide og løse problemer ved å leve sammen med folk som er ulike seg selv, og man blir bedre kjent
med de andre enn man blir både i annen videregående skole, i lærlingebedrift eller i jobb.

STIPEND OG LÅN FRA LÅNEKASSEN
Du finner du info og søknadsskjema på www.lanekassen.no, følg linken «Høyere og annen utdanning».
Når du starter opp på skolen, vil vi bekrefte at du har møtt og sende godkjenning av oppmøte til Lånekassen. Når godkjenningen er registrert vil stipend og lån gå til utbetaling. I 2021 er maksimal støtte NOK 112.290,- (½ år NOK 56.145,-),
og når du fullfører skoleåret gjøres NOK 44.916,- (½ år NOK 22.458,-) om til stipend, og NOK 68.000,- (½ år NOK 34.000)
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
TO ALTERNATIVE BETALINGSPLANER FOR HALVÅR
Alternativ 1 har kostnadene fordelt ifht
månedsinnbetaling

Alternativ 2 har kostnadene delt i 2 like deler
med forfall i januar

Alternativ 1 – månedlig

Alternativ 2 – ½ årlig

Når du tar plassen

kr 10.800,-

15.januar

kr 22.700,-

15.februar

kr 8.200,-

15.mars

kr 8.150,-

15.april

kr 8.150,-

Når du tar plassen

kr 1.200,-

15.januar 2021

kr 56.800,-

kr 58000,-
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