Velkommen til et nytt og annerledes skoleår

02.06.2017

Søndag 20. august er vi klare for oppstart av et nytt folkehøgskoleår. Programmet
starter kl 16.00, men det er fint om du kommer tidligere på dagen for å installere deg.
Det vil være lærere her som tar imot deg fra kl 11.00. Vi gleder oss til å treffe deg og alle
de andre nye elevene som kommer. Vi har helt fullt for neste skoleår, og ingen ledige
plasser. Det ser ut til å bli en flott gjeng! Foreldre/foresatte og evt nær familie er også
velkomne på åpningsdagen.
Om Elverum
Elverum er en moderne småby med ca 21.000 innbyggere totalt i kommunen. Det er et
handelssenter for en nokså stor region (ca 40.000) og du vil finne de fleste store
kjedeforretningene her + en rekke mindre – i alt ca 300 forretninger/institusjoner. Det
er et godt utvalg av spisesteder og kafeer, og vi har et fint kulturhus. På Starmoen
fritidspark i Elverum finner du bl.a. seilflysenter, golfbane, motorsportsenter, paintball
med mer.
Se ellers:
www.visitelverum.com

Hvis noen fra familie/venner som følger deg til åpningen ønsker å overnatte, har vi
dessverre ikke kapasitet på skolen siden det er fullt her av elever, men dere kan sjekke
f.eks.:
http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Elverum/Elgstua/
www.elverum-hostel.no

Valgfag
Valgfag velger du etter at du har kommet til skolen. Det vil da bli informert om innhold
og tidsramme for hvert enkelt fag. De fagene som ligger ute på nett og i brosjyre er vårt
utgangspunkt, men det kan bli noen endringer på valgfagtilbudet før oppstart. Noen
valgfag går ukentlig gjennom hele året, mens andre er periodisert.

Fellesfag, bærekraft
Skolen har de tre siste årene vært med på et felles bærekraftprosjekt for
folkehøgskolene. Dette er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Framtiden i våre
hender og folkehøgskoleforbundet. Det første året var vi sammen med 3 andre
folkehøgskoler som pilotskole. For skoleåret vi akkurat har avsluttet var vi sammen med
39 folkehøgskoler. Vi vil for det kommende året sette mer fokus på bærekraft gjennom

undervisning, reising og drift. Vi serverer mer og mer kortreist og økologisk mat. I
fellesfagene har vi mye fokus på bærekraft og vi skal kommende skoleår bruke inntil 6
dager til selvberging. Alt syltetøy vi skal bruke kommende skoleår skal være plukket og
foredlet av oss. Annen selvberging vil for eksempel være gjenbruk, fiske og fangst. Det vil
også bli et eget valgfag for selvberging.

Regler og rutiner
Som alle andre folkehøgskoler har vi regler for fravær, orden, renhold og alkohol. Dette
er nødvendig for at vi skal fungere i det samfunnet eller store hjemmet som en
folkehøgskole er. Det er bl.a. nedfelt i folkehøgskoleloven at internatet er en del av det
sosialpedagogiske læringsmiljøet.
Det er ikke lov å bruke/oppbevare alkohol på skolen. I forhold til hasj og narkotiske
stoffer følger vi norsk lov og det er og vil være totalt forbudt så lenge du er elev ved
skolen.

På internatene er det elevene som er ansvarlig for renhold og orden. Vi har satt av tid til
dette på timeplan. Dette er helt nødvendig i forhold til hygiene.
Se elevhåndbok og danningshåndbok på våre hjemmesider.

Hva bør du ta med:
• Sengetøy (dyne, pute, laken og trekk)
• Sengeteppe/pledd
• Håndklær (store/små)
• Toalettsaker
• Treningstøy
• Regntøy
• Støvler
• Vaskemiddel til klær
• Det du trenger av klær (undertøy og vanlige ute/inneklær)
• Badetøy
• Innesko
• Sovepose
• Instrument?

Fjelltur
Andre uka i september skal vi reise til Glitterheim turisthytte i Jotunheimen. Der er vi
midt i noe av Norges flotteste natur og turterreng. Vi kommer til å bo tett, gå turer og bli
bedre kjent med hverandre noen dager. Dette er en flott start på de viktige sosiale
prosessene som skjer i folkehøgskoleåret. Det er spennende turalternativ hver dag, og
veldig sosiale kvelder. Mer om stedet på https://glitterheim.turistforeningen.no/

Ekstra til fjelltur:
• Undertøy i ull/ullblanding evt kunstfiber
• Ullsokker
• Vindtett bukse
• Fjelljakke m hette (vindtett)
• Tynn genser i fleece eller ull
• Fjellstøvler
• Ryggsekk
• Lue og votter
• Tykk genser
• T-skjorte
• Lakenpose eller dynetrekk/laken/putevar – evt sovepose
• Solbriller og solkrem
• Hodelykt/lommelykt
• Støvelimpregnering (hvis du har fottøy som trenger det)
• Termos/drikkeflaske

Romfordeling
Vi har svært begrensa med enkeltrom. De som oppgir en svært viktig grunn til at de
ønsker enerom vil bli prioritert. Vi mener ellers at det å bo sammen er en viktig del av
året. Vi har to bostandarder;
1
Internat der hvert dobbeltrom har eget bad, evt et par leilighet der 3 - 4 elever
deler leilighet/bad/wc.
2
Internat der dusj/wc er på gangen og deles av flere. Det vil her være vask på
rommet.
Begge deler fungerer erfaringsmessig helt greit, men det er forskjell i pris på alternativ 1
og 2. Vi kan ikke garantere at alle får oppfylt sitt primære boønske, og dette gjelder
spesielt enerom. Uansett pleier alle å trives samme hvor de bor. Endelig romfordeling
blir gjort i august nærmere skolestart. For de av dere som ønsker å bo sammen med
noen kjente, må vi be om at dere sender beskjed om dette til post@elverumfhs.no
Internett
Skolen har raskt bredbånd. Vi har trådløst internett som dekker det meste av skolen. Vi
kan imidlertid ikke garantere at det er like god dekning på alle elevrom.

Økonomi
Se vår økonomiske oversikt som lå ved tilbudet om skoleplass. Dette finner du også på
vår hjemmeside. Manglende innbetalinger vil kunne få konsekvenser for skoleplassen.
Dersom du velger å avbryte skoleåret etter skolestart vil du måtte forvente å betale for 6
uker etter at du sier fra deg plassen. Dette er en felles ordning for folkehøgskoler i Norge
Lån og stipend
Lån og stipend ordner du selv på www.lanekassen.no. Hvis du ikke har søkt, bør du
snarest gjøre det.

Mat
De som har matvareintoleranse, eller trenger spesialdietter bør gi beskjed om dette på
forhånd til kjøkkensjef Ketil Larsen på ketil.larsen@elverumfhs.no

Dersom du har spesialdietter som vil være ekstra kostbare for oss, må du være forberedt
på en egenandel. Ta med legeattest på allergier/intoleranser.
Skolerute
Vi har lagt ved plan for høstsemesteret og vårsemesteret. Her ser du når det er ferier og
frammøtetidspunkt. Første skoledag er søndag 20. august. Vi har dessverre ikke
anledning til å ta imot noen før søndag. Skolen er stengt i feriene. Juleferie er i år fra
etter undervisning fredag 16. desember. Skolestart i vårsemesteret er søndag 8. januar.
Vi må pakke ned det meste på rommene før juleferien, da Ungdomssymfonikerne skal bo
her i nyttårshelga og første uka i januar 2018. De holder til hos oss hver sommer, og
også slutten av desember og begynnelsen av januar. De skal ha nyttårskonsert i
Terningen arena – som bl.a. er Elverums storstue i forhold til idrett og kultur:
http://www.terningenarena.no
Informasjon fram til skolestart
Informasjon om skoleåret ut over det som er i dette brevet vil bli lagt ut på hjemmesiden
http://elverumfhs.no og på vår facebookside. Har du spørsmål til linjelærer eller
generelt til skolen finner du våre e-postadresser under ”ansatte” på hjemmesiden.

Studentbevis/skolebevis/forsikringer
Vi får produsert studentbevis etter at du kommer til skolen. Derfor kan vi ikke sende det
til deg på forhånd. Ta med gyldig pass og europeisk helsetrygdekort. Les om forsikringer
på økonomiskrivet, og husk at du må ha eget reiseforsikringsbevis i orden før
skolestart!
VI HÅPER DU FÅR EN RIKTIG FIN SOMMER, OG SÅ SEES VI SØNDAG 20. AUGUST!
Velkommen til oss på Elverum folkehøgskule

