AUGUST-INFO 2015
Hei alle sammen!
Nå kommer vi stadig nærmere og nærmere et nytt skoleår. Dere har tidligere mottatt noe
informasjon, men nedenfor kommer ytterligere informasjon om skolen og skoleåret:
OPPSTART AV SKOLEÅRET
Som nevnt i informasjonsheftet dere har fått tilsendt, er første skoledag søndag 30. august.
Skolen åpner dørene kl 1000 på morgenen, og tiden fram til den offisielle åpningen kl 1600
brukes til å finne sine rom, komme litt i ordning og gjøre seg litt kjent på skolen og
skoleområdet. Skolens minibusser vil gå i skytteltrafikk mellom Skogn stasjon og skolen fra kl
0900 til 1600. Om noen kommer senere enn det, vil vi gjerne ha beskjed om det slik at vi kan
hente dere ved behov.
Om det er noen som trenger overnatting fra lørdag til søndag vil vi anbefale Backlund hotell
(tlf 74081600) på Levanger eller Levanger camping (40007006). Det kan være lurt å bestille
allerede nå. Foreldre/foresatte som har behov for overnatting fra søndag til mandag bes også
bestille overnatting der da vi har en del opplegg utover søndag kveld, i tillegg til at vi har
begrensede overnattingsmuligheter.
BILDER - påminning
Vi mangler fortsatt en del passbilder (portrettbilder i pass-størrelse) fra noen av dere. Disse
bruker vi kun internt og er svært nyttige for alle ansatte, spesielt i starten av skoleåret. Når
dere sender dem til oss, må dere huske å skrive navn bak på bildet. Ett av bildene brukes
dessuten til skolebevis. Det er fint om dere sender oss passbildene snarest.
BETALINGSPLAN
Når det gjelder betalingsplanen dere har fått tilsendt, starter første innbetaling 15. august.
Dere vil imidlertid ikke få utbetalt lån/stipend fra Lånekassen før dere har begynt her, og har
kvittert hos oss at dere faktisk har startet (slik er Lånekassens regler). De fleste som starter
her har sommerjobb eller har annen mulighet til å betale beløpet. For noen kan det imidlertid
medføre at det kan være vanskelig å få betalt til riktig tid. Dette kan løses på flere måter;
noen låner beløpet av sine foreldre/andre slektninger, mens andre tar kontakt med banken
sin og avtaler en kreditt fram til skolen har startet og man har fått lån og stipend utbetalt. Det
som imidlertid viser seg hvert år, er at det er viktig å være ajour med innbetalingene for å
unngå å «bli hengende etter».
FORBEREDELSE TIL STUDIETUR
I høst reiser noen av dere alle på studietur. Innen skolestart ønsker vi at dere ordner med
følgende:
1. Vaksine (gjelder for Thailands- og Brasilturen). Dette kan også ordnes i løpet av året.
Helsestasjon/fastlege vet hvilken vaksine dere må ha.
2. Ta med pass allerede første skoledag hvis du går på Jakt og fiske eller USA.
3. Egen reiseforsikring anbefales for å få best mulig dekning om det skulle oppstå behov.
Skolen har reiseforsikring, men private reiseforsikringer har ofte bedre dekning enn det
vi klarer å få til. Sørg for å ha ubegrenset (unlimited) dekning på medisinsk behandling.
Husk også å sjekke for dere på Kickboxing/fitness at deres reiseforsikring dekker
utøvelse av kampsport. Noen gjør dette og andre ikke. Se forøvrig vår hjemmeside
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ang. forsikring. Vi anbefaler også å ha forsikring på dyrt utstyr som f.eks instrumenter
og våpen dere tar med hit.
ÅRETS KULL
Slik det ser ut nå, har vi 91 elever, dvs at alle senger er fylt, vi har også en venteliste på ca
10 elever som håper på en ledig plass. Vi har så langt en fin fordeling mellom jenter og
gutter, ca halvt om halvt. I tillegg har vi seks andreårselever som dere vil møte på ulike
arenaer sammen med våre øvrige ansatte.
YTTERLIGERE INFORMASJON
Følg med på hjemmesida vår jevnlig (www.skognfhs.no). Mange av dere er også tilhengere
av vår facebook-gruppe, og vi anbefaler alle å bli det. Det kan være nyttig å følge med på
aktiviteten der, spesielt fram mot skolestart. Spesielt viktig er det å se på hjemmesida vår
med tanke på hva dere må ha med av utstyr o.l. Den 8. september drar alle på en 4-dagers
tur, men til ulike destinasjoner ut fra erfaring, lyst og ambisjoner. Vi legger altså opp til turer
av ulik "vanskelighetsgrad", så alle skal finne noe som passer. I år går turen til
grenseområdene Blåfjella/Skjækerfjella, i Snåsa kommune.
Om det imidlertid er noen som ikke har mottatt informasjonsheftet, må dere snarest melde fra
til oss slik at vi får sendt det på nytt.
I år satser vi for øvrig på å ha en utvidet familiehelg (25-27 februar), hvor det kommer et
tilbud til foreldrene om å tilbringe en hel helg sammen med oss. Da blir det et urnorsk
program med mye vikinger, Falstadsenteret, samt underholdning og middag. På Innherred er
det en del historiske steder som er verdt å besøke, og dette er enda mer interessant når man
har guide og er med i en gruppe.

Ha det godt så lenge, vi gleder oss til å treffe Skofo-kullet 2015-2016
Skogn folkehøgskole, 6. august 2015

Lars Waade
rektor
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Skolerute 2015-16
2015:
Skolestart: Søndag 30. august klokken 16.00. (Skolen åpner klokken 10.00 denne dagen).
Hjemreisehelger:
Fredag 25. september klokken 12.00. Oppstart mandag 28. september klokken 13.00.
Fredag 13. november klokken 12.00. Oppstart mandag 16. november klokken 13.00.
Høstferie: Fredag 10.oktober klokken 12.00 (Jakt & Fiske og USA har høstferie etter påske )
oppstart etter høstferie mandag 19. oktober klokken 13.00.
Studietur: Jakt & Fiske i Norge og USA: Medio 12. oktober – 31. oktober.
Studietur: USA: 12. oktober – 10. november
Studietur: Blues Rock USA: Etter påske 2016
Studietur: Kickboxing Thailand: Etter påske 2016
Studietur: Håndball Brasil: 30. mars 2016 – 19. april 2016
Studietur: Livslinja Thailand: Etter påske 2016
Juleferie: 17. desember klokken 12.00
2016:
Oppstart: 5. januar klokken 13.00
Vinterferie: Fredag 19. februar klokken 12.00 Oppstart 29. februar klokken 13.00
Påskeferie: Fredag 18. mars. klokken 12.00.
Siste skoledag: Siste skoledag lørdag 14.mai.
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Betalingsplan skoleåret 2015-2016
Skogn folkehøgskole
Nedenfor følger de faktiske kostnadene som dekker hele skoleoppholdet som kost og losji, studietur,
ekskursjoner, prosjekt, linjefag, fellesfag og valgfag. På jakt- og fiskelinja må man imidlertid selv
dekke jaktammunisjon, lisens ut over èn hjort i USA, jaktpiler og jaktspisser.
Skoleåret har like mange undervisningsdager som videregående skoler, men er komprimert i og med at
vi har lørdagsundervisning og delvis også har opplegg på søndager ved reiser og ekskursjoner.
Innbetaling av skolepenger er derfor delt inn i 9 terminer.
Denne betalingsplanen gjelder for, Livslinja, Kickboxing, USA og Musikk/Scene:
15. aug *

15. sep

15. okt

15. nov

15. des

15. jan

15. feb

15. mar

15. apr

12.400,-

13.000,-

11.000,-

11.000,-

10.000,-

13.000,-

10.800,-

10.800,-

10.800,-

Denne betalingsplanen gjelder for Jakt og fiske i Norge og USA og Håndball:
15. aug *

15. sep

15. okt

15. nov

15. des

15. jan

15. feb

15. mar

15. apr

12.400,-

13.500,-

11.000,-

11.000,-

10.400,-

13.000,-

10.800,-

10.800,-

10.800,-

* Nøkkelpant: Dette er et depositum på kr 800,- som er lagt inn i summen for august. Depositumet
betales tilbake ved skoleslutt ved innlevering av nøkler og evalueringer av skoleoppholdet.
September: Her er det lagt inn ekstra beløp som betaling for studietur. Beløpet for de andre månedene
blir da redusert tilsvarende. Gjennomsnittlig månedsbetaling blir ca kr 11.500,- for fire av våre linjer
og kr 11.600,- for jakt- og fiskelinja og Håndball.
Økonomisk ansvar: Ved skoleavbrudd må eleven betale skolepenger for 6 uker etter avbrudd. Det
samme gjelder dersom man sier fra seg skoleplassen etter 31. juli, ettersom vi rundt 1. august betaler
store forskudd til studieturene på høsten.
Enerom: Elever som bor på enerom må betale kr. 500,- ekstra pr måned.
Spesiell diett: Spesialdietter avtales i hvert enkelt tilfelle
Forsikring: Skolen har ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet mens de er elever her. Det anbefales
imidlertid å ha egen forsikring for reise og utstyr. Se forøvrig vår hjemmeside.
Innbetaling: Betales til skolens konto bankkonto: 4421.08.75937. Ved for sen betaling beregnes en
morarente på 8,5%/år. Erfaringsmessig lønner det seg å være ajour med innbetalingen allerede i
august, til tross for at Lånekassen ikke betaler ut lån/stipend før etter skolestart.
All innbetaling skal være avsluttet innen 15.april 2015.
Skogn, 02. juni 2015
Lars Waade
rektor

SKOGN FOLKEHØGSKOLE
Telefon 74 08 57 20
Telefax 74 09 60 95

Lysaker 15, 7620 SKOGN
E-post: kontor@skogn.fhs.no
Hj.side: www.skogn.fhs.no

Giro NO07. 4421.08.75937
NO 859 195 482

