
 

  

  

 

Skogn folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole. Nikolaj Fr. S. Grundtvigs 
kjernebegrep og ideer for skoleslaget ligger som grunnlag for virksomheten. 

 

Kjærlighet og nærhet til medmennesker, en levende dialog, bevisstgjøring til å tro på 
sin egen verdi og engasjement for samfunnet er stikkord for dagliglivet ved skolen. 

 

Skogn folkehøgskole ligger midt i jordbruksbygda Skogn, og har vært her siden 1914 
med historie så langt tilbake som i 1899.  
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GGeeiirr  TToorree  LLeeiirraa  Leder for 1 år 2020-2021  
BBiirrggiitt  MMyyhhrr Styremedlem 2020-2022 
JJoohhaannnneess  SS..  HHååbbrreekkkkee Styremedlem 2020-2022 
KKoollbbjjøørrnn  FFoossttaadd Styremedlem 2019-2021 
KKrriissttiinn  KKoollssuumm  SSttoorraauunnee Styremedlem 2019-2021 
MMaarriiaannnnee  SSkkrreeddeenn 1. vararepresentant 2020-2021 
OOdddd  NNoorrbbeerrgg 2. vararepresentant 2020-2021 
AAttllee  VViikkaann 3. vararepresentant 2020-2021 
RRaannddii  SSaannddnneess  BBjjøørrååss  Ansattes representant 
HHeeggee  EEggggeenn  HHoovv Ansattes representant 
AAmmuunndd  VViinnggeelleenn Elevrådsrepresentant 20/21 
LLaarrss  WWaaaaddee Rektor 
 
 

Valgkomite 
  

GGuurrii  SSkkjjeessooll  2019 – 2021  
RRaaggnnaarr  NNoorrøøyy  2020 – 2022  
JJøørrggeenn  HHooppssttaadd  BByy  2020-2022 
 
 
 

Styrets arbeid 

 
MÅLGRUPPER FOR  

SKOLENS AKTIVITETER 
 
 

• Hovedkurs,  
ungdom fra 18 år 
 

• Kortkurs innen  
områder der skolen  
har god kompetanse,  
spesielt med tanke  
på nærområdet 
 

• Utleie av skolens lokaler  
til kurs, møter, selskaper  
og overnatting 

 

Styret har hatt 5 styremøter i 2020, 3 før og 
2 etter årsmøtet som ble holdt 18. juni. Det 
er behandlet 23 saker. Halvårsmøtet ble 
holdt 10.12.2020. 
 
Av saker som styret har behandlet kan 
nevnes søknaden om kommunal garanti på 
10 millioner, låneopptak og refinansiering, 
den ekstraordinære coronasituasjonen, 
strategisamling for ansatte, ansettelse av 
webdesigner. 
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Valerie Andrea Guhra-Poster ble ansatt på kontrakt som webdesigner fra 01.12.2020 til 
31.03.2021. Hun utvikler og designer våre nye nettsider som lanseres i mars 2021. 
 
• Økonomiservice AS har hatt ansvar for regnskap og lønnskjøring 
• Trøndelag Revisjon AS har hatt ansvar for revisjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    Valerie og Marcus (systemansvarlig) gjør klart til lansering av nye nettsider 
 

NAVN STILLING STILLINGSPROSENT 
Berg, Arnhild Internat-/kjøkkenleder 100% 
Berg, Jørn Kristian Inspektør 100% 
Bjørås, Randi Sandnes Kokk 80% 
Edgerton, Gene Harold Lærer 100% 
Edvardsen, Marcus A. Systemansvarlig 20% 
Kristiansen, Hanne Sissel Kjøkken, ufaglært 70% 
Liang, Haili Kjøkken, ufaglært 60% 
Lomsdal, Hege Hov Lærer 100% 
Løvli, Ragnhild Kontorleder 100% 
Mardal, Jørgen Botero Lærer 100% 
Moe, Vidar Lærer 100% 
Nordholmen, Marit Lærer 100% 
Nordahl, Ole Gunnar Driftsleder 100% 
Oldren, John Olav Lærer 100% 
Rosas, Hector Hernandez Lærer 40% 
Skjæveland, Dan Lærer 50% 
Veimo, Åge Morten Lærer 100% 
Viktil, Tone Kristin Renholder 70% 
Waade, Lars Rektor 100% 
Aatlo, Grethe Kvam Kokk 70% 
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Totalt sykefravær i 2020 er 3,39 %, noe som er meget bra i et år med spesielle hensyn og mye 
ekstra fravær grunnet karantene og/eller hjemmeomsorg for barn. 
 
Årsverk i 2020 er 17,6 fordelt på faste stillinger.  
 
Skogn folkehøgskole er IA-bedrift og har dermed avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. 
Skolen er tilknyttet AktiMed-bedriftshelsetjeneste. Verneombud i 2020 er lærer John Olav 
Oldren.  
  

Skogn folkehøgskole har ved utgangen av 2020 totalt 20 faste ansatte fordelt på 9 kvinner og 11 
menn. Skolens styre består av 5 kvinner og 4 menn.
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Skolen mottok 265 søknader for skoleåret 20/21 mot 292 året før. Skolen hadde ved skolestart 
88 elever inkludert seks stipendiater. 5 elever sluttet i løpet av høstsemesteret 2020, men det 
kom også 3 nye elever i denne perioden. Ved årsslutt 2020 hadde skolen totalt 91 elever 
inkludert stipendiater. Det ble i løpet av høsten 2020 åpnet for å søke halvårskurs i 
vårsemesteret, og 9 halvårselever ble tatt opp fra januar 2021. 
  
  

  
 
I 2020 arrangerte Skogn folkehøgskole to kortkurs. Her er liste over kortkurs og antall elever: 
 

 

LLIINNJJEEFFAAGG  PPRR  DDEESSEEMMBBEERR  22002200  22001199  22001188  22001177  22001166  22001155  22001144  22001133  22001122  

Blues Rock USA - - - - - 6 - - - 

Foto din stil 15 7 17 16 4 - - - - 

Håndball Brasil 15 15 13 19 10 19 17 19 17 

Livslinja Thailand 6 10 13 10 8 8 12 - - 

Musikk & scene - - - - - - 12 11 15 

Kickboxing 12 16 14 15 16 14 13 13 16 

USA film og friluftsliv 10 24 16 22 21 28 26 25 20 

Søm og design - - - - - - - - 5 

Jakt og fiske 17 14 17 18 18 15 12 13 16 

Fiske og friluftsliv 7 15 8 9  - - - - 

2.årselever 6 8 8 8 5 6 5 5 5 

KKuurrss  DDaattoo  TTiimmeerr  EElleevveerr  OOmmrreeggnneett  ttiill  åårrsseelleevveerr  

Gubbtrim  05.01 – 20.12 160 22 7,7528 

Taustrim 06.01 – 18.12 220 15 5,2860 

SUM       1133,,00338888  
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ÅÅRRSSKKUULLLL  EELLEEVVEERR  KKAALLEENNDDEERRÅÅRR  AANNTTAALLLL  GGOODDKKJJEENNTTEE  EELLEEVVPPLLAASSSSEERR  

1995/96 68 1995 96,00 

1996/97 51 1996 91,01 

1997/98 80 1997 94,65 

1998/99 68 1998 91,15 

1999/00 71 1999 90,91 

2000/01 51 2000 96,00 

2001/02 67 2001 96,00 

2002/03 77 2002 96,00 

2003/04 68 2003 91,27 

2004/05 76 2004 100 

2005/06 79 2005 99,40 

2006/07 76 2006 92,63 

2007/08 70 2007 77,18 

2008/09 65 2008 83,97 

2009/10 81 2009 99,00 

2010/11 94 2010 100 

2011/12 95 2011 100 

2012/13 89 2012 100 

2013/14 90 2013 100 

2014/15 84 2014 102 

2015/16 97 2015 102 

2016/17 84 2016 102 

2017/18 117 2017 102 

2018/19 112 2018 102 

2019/20 110 2019 102 

2020/21 97 2020 108 
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I uke 41 da elevene hadde høstferie dro personalet ved Skogn folkehøgskole på en nyttig 
tredagers samling på Brekstad. Her skulle det legges en strategi for flere år fram i tid. 
Diskusjonen gikk blant annet om hvilken skole vi ønsker å være, hvilke verdier vi står for og 
satsninger framover. 
 
Det ble tatt opp saker som planer for Haugen, størrelse på skolen, retning framover – alt dette 
som ledd i en visjon og felles forståelse av hvor vi er og hvor vi står. Dette arbeidet fortsatte i 
personalmøter videre utover høsten.  
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Skogn folkehøgskole besluttet etter 12. mars å ikke tilby utleie av lokaler, utstyr eller kjøretøy for 
å kunne begrense smitte ved skolen. Ved oppstart høsten 2020, ble det heller ikke mulig å 
besøke skolen, hverken for tidligere elever, naboer eller lokalmiljøet. 

Før jul hadde elevene en prosjektuke hvor de laget mye forskjellig, både nisser, kranser, 
lysstøping og julebakst. En del av dette ble delt ut til Skogn folkehøgskoles samarbeidspartnere i 
nærmiljøet, og det ble godt mottatt! 
 
Samarbeidspartnere 

Samarbeidsavtalen med Skogn IL håndball har vart i flere år og har som hensikt å fremme 
håndballidretten i sunne og mellommenneskelige forhold både for elevene våre og for 
ungdommene i lokalmiljøet. Skolen er en aktiv medspiller når det gjelder å få opp interessen for 
håndball i Skogn. Levanger Jeger- og fiskeforbund og jaktklassen har også i år et godt samarbeid. 
Det samme med Grong VGS. Fiskeklassen samarbeider med elveeierne i Verdal. 
 
 

 

  
 
  
 
 
I vinterferien var hele skolen leid ut til IAESTE,  
en internasjonal studentorganisasjon. De har  
leid skolen fast en helg i februar i de siste årene. 
 
Alle sommerens arrangement ble avlyst etter  
12. mars, da COVID-19 førte til stenging av  
skolen, og det ble ingen mulighet for sommer- 
drift. Likevel hadde vi mange overnattingsdøgn,  
da det som vanlig bodde jordbærplukkere på  
Haugen. Smittevernregler medførte også at  
det ikke ble avholdt jubileumstreff i 2020. 
 
Grunnet lite og ingen virksomhet på skolen 
i løpet av sommeren, ble deler av personalet  
permittert i ulik grad fram til august. 
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Markedsføring og sosiale medier er svært viktig for rekrutteringen, samt informasjon om hva vi 
egentlig gjør på skolen. Generasjonen vi skal snakke med er alle superbrukere av plattformer 
som Instagram, Facebook, Snapchat og flere andre medier. Det er dette som er folkesnakket på 
2000-tallet, og vi må delta aktivt. Rektor, pedagogisk personell og andre ansatte er alle involvert i 
denne prosessen. Både skolens hjemmeside, facebook, instagram - samt vår plattform på 
folkehøgskole.no - krever mye arbeid og kontinuerlig oppfølging. Vi har fremdeles skolekatalog, 
og deltar på utdanningsmesser. Jørn er mye ute og reiser i den forbindelse, sammen med 2-3 
utvalgte elever. I 2020 deltok vi på utdanningsmessene i Lillestrøm, Bergen og Trondheim. 
 
Valerie Guhra-Poster ble ansatt i 50% stilling ved Skogn folkehøgskole 1. desember 2020, for å 
bygge opp og designe våre nye nettsider som lanseres i mars 2021. Hun har samarbeidet godt 
med alle ansatte og lager sider vi kan være stolte av å presentere!  
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Vi evaluerer nå driften vår gjennom en egen prosess, samt at vi kjøper en evalueringspakke fra 
EPSI, et markedsføringsbyrå tilknyttet folkehøgskolene. Dette gir oss en god pekepinn på 
hvordan rutiner fungerer, hvordan vi blir oppfattet – samt om forventningene til våre elver blir 
innfridd. Vi ser at vi må legge ned et arbeid med å få til en bredere og mer omfattende 
yrkesveiledning. Alt i alt er evalueringene veldig positive. Satsningsområdene er: 
 

• Morgensamlinger  
Vi har prøvd å få elevene til å gi mer av seg selv under morgensamlingene, noe som 
viser seg å være litt utfordrende – det blir fortsatt ofte gjort en presentasjon av seg selv 
og sin hjemplass, i form av powerpoint eller kahoot. Men de aller fleste synes nok at 
det er mer enn nok forlangt – da de ikke har stått foran en forsamling på 80-90 
personer før. Læringskurven er der og de gir uttrykk for mestring i ettertid – noe som er 
poenget med dette. Det er en viktig møteplass før frokost og man ser om elever er til 
stede og man merker også om det er noe galt med noen.  
 

• Avdelingsarbeid og syke elever  
 

• Sosialpedagogisk arbeid  
Det å kunne lytte, og å skape en arena for gode samtaler har vært et tema gjennom 
året. Vi har lett for som voksne, å kun ta utgangpunkt i vårt eget liv, våre innarbeidede 
normer og verdier for å overføre disse uten å være klar over at ungdommene kan ha 
andre erfaringer. Dette er med utgangspunkt i Grundtvigs tenkning omkring at i faget er 
den voksne mer erfaring, men som medmennesker er vi alle likestilte med våre egne 
unike erfaringer. Vi søker en sosialpedagogisk tilnærming som er likestilt og respektfull. 
Dette er arbeid som tar tid, men med erfaring og bevisstgjøring nærmer vi oss målet. 
 
 
 

«Vi er ærlige, vi har humor, vi er omsorgsfulle,  
vi har engasjement. EMR – Empati med rævspark:  

Vi skal ta mennesker på fersk gjerning  
når de gjør noe positivt.» 
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Årsregnskapet viser et overskudd på kr 1 784 000,- 

 
 

 
Selv om det var en pandemi ble det likevel gjennomført større investeringer i 2020, med 

oppussing av grovkjøkken med nye kjøle- og fryserom. En flott egeninnsats fra personalet gjorde 
dette mulig innenfor rammene av tid og penger.  

 
I 2020 ble det kjøpt inn en god del friluftslivutstyr med tanke på å kunne ha aktiviteter på skolen 
og i nærområdet, noe som er viktig i tider med begrenset turmulighet. Det ble kjøpt inn lasertag, 

discgolf med egen bane på skolen, paddleboards og tørrdrakter. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder fra pågående oppussing av 
internatavdelingene i 74-bygget. 

 I løpet av vår/sommer 2021 vil alle avdelinger i 
dette bygget være ferdig oppusset. 
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ÅÅrreettss  bbllii--kkjjeenntt--ttuurreerr  bbllee  ggjjeennnnoommfføørrtt  ii  SSnnååssaa  oogg  ii  FFrroollffjjeelllleett  ii  
sseepptteemmbbeerr  rreetttt  eetttteerr  sskkoolleeooppppssttaarrtt..  DDee  uulliikkee  ttuurreennee  vvaarr::  
  

• LLaanngg  kkaannoottuurr  ii  SSnnååssaaffjjeelllleett,,  mmeedd  ssttaarrtt  oogg  ssttoopppp  ii  
SSnnååssaaggrrøønnnniinnggeenn  

• EEii  ggrruuppppee  ppåå  SScchhuullttzzhhyyttttaa  vveedd  SSnnååssaaggrrøønnnniinnggeenn  

• KKoorrtt  kkaannoo  ffrraa  FFeerreenn  ii  MMeerrååkkeerr  ttiill  HHeessttååaa  

• EEii  ggrruuppppee  vvaarr  ppåå  VVeerrddaallssggrrøønnnniinnggeenn  

• HHeerrmmaannnnssssnnååssaa  ffiikkkk  ooggssåå  ii  åårr  bbeessøøkk  aavv  vvåårree  eelleevveerr  

• MMaarrkkaabbyyggddhhyyttttaa  oogg  hhyyttttaa  ttiill  bbyyggddeeaallllmmeennnniinnggeenn  hhaaddddee  
ggrruuppppeerr  mmeedd  vvåårree  eelleevveerr,,  ssoomm  ffiisskkeett,,  bbaaddeett  oogg  llæærrttee  sseegg  
åå  ppaaddllee  kkaannoo  oogg  kkaajjaakkkk..    
  

GGrruunnnneett  sstteennggtt  sskkoollee  bbllee  ddeett  iikkkkee  ttuurr  ttiill  ÅÅrree  eelllleerr  bbaaddee--aannlleeggggeett  
vveedd  DDaammppssaaggaa  SStteeiinnkkjjeerr  ddeettttee  åårreett..  DDeett  bbllee  hheelllleerr  iinnggeenn  ffeelllleess  
bbllååttuurr//aavvsslluuttnniinnggssttuurr  ffoorr  eelleevveerr  oogg  ppeerrssoonnaalleett..  IInnggeenn  ssttuuddiieettuurreerr  
bbllee  ggjjeennnnoommfføørrtt  ii  22002200..  EElleevveennee  ffiikkkk  kkoommppeennsseerrtt  ddeettttee  ggjjeennnnoomm  
rreeffuussjjoonn  aavv  iinnnnbbeettaallttee  ttuurrppeennggeerr  oogg  ffllyybbiilllleetttteerr.. 
. 
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Vi evaluerer nå driften vår gjennom en egen prosess, samt at vi kjøper en evalueringspakke fra 
EPSI, et markedsføringsbyrå tilknyttet folkehøgskolene. Dette gir oss en god pekepinn på 
hvordan rutiner fungerer, hvordan vi blir oppfattet – samt om forventningene til våre elver blir 
innfridd. Vi ser at vi må legge ned et arbeid med å få til en bredere og mer omfattende 
yrkesveiledning. Alt i alt er evalueringene veldig positive. Satsningsområdene er: 
 

• Morgensamlinger  
Vi har prøvd å få elevene til å gi mer av seg selv under morgensamlingene, noe som 
viser seg å være litt utfordrende – det blir fortsatt ofte gjort en presentasjon av seg selv 
og sin hjemplass, i form av powerpoint eller kahoot. Men de aller fleste synes nok at 
det er mer enn nok forlangt – da de ikke har stått foran en forsamling på 80-90 
personer før. Læringskurven er der og de gir uttrykk for mestring i ettertid – noe som er 
poenget med dette. Det er en viktig møteplass før frokost og man ser om elever er til 
stede og man merker også om det er noe galt med noen.  
 

• Avdelingsarbeid og syke elever  
 

• Sosialpedagogisk arbeid  
Det å kunne lytte, og å skape en arena for gode samtaler har vært et tema gjennom 
året. Vi har lett for som voksne, å kun ta utgangpunkt i vårt eget liv, våre innarbeidede 
normer og verdier for å overføre disse uten å være klar over at ungdommene kan ha 
andre erfaringer. Dette er med utgangspunkt i Grundtvigs tenkning omkring at i faget er 
den voksne mer erfaring, men som medmennesker er vi alle likestilte med våre egne 
unike erfaringer. Vi søker en sosialpedagogisk tilnærming som er likestilt og respektfull. 
Dette er arbeid som tar tid, men med erfaring og bevisstgjøring nærmer vi oss målet. 
 
 
 

«Vi er ærlige, vi har humor, vi er omsorgsfulle,  
vi har engasjement. EMR – Empati med rævspark:  

Vi skal ta mennesker på fersk gjerning  
når de gjør noe positivt.» 
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Årsregnskapet viser et overskudd på kr 1 784 000,- 

 
 

 
Selv om det var en pandemi ble det likevel gjennomført større investeringer i 2020, med 

oppussing av grovkjøkken med nye kjøle- og fryserom. En flott egeninnsats fra personalet gjorde 
dette mulig innenfor rammene av tid og penger.  

 
I 2020 ble det kjøpt inn en god del friluftslivutstyr med tanke på å kunne ha aktiviteter på skolen 
og i nærområdet, noe som er viktig i tider med begrenset turmulighet. Det ble kjøpt inn lasertag, 

discgolf med egen bane på skolen, paddleboards og tørrdrakter. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder fra pågående oppussing av 
internatavdelingene i 74-bygget. 

 I løpet av vår/sommer 2021 vil alle avdelinger i 
dette bygget være ferdig oppusset. 
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Det har vært et merkelig år på Skogn 
folkehøgskole. Den 12. mars 2020 er mest 
sannsynlig en av de rareste dagene noen 
elev noen gang har opplevd på skolen. Fra å 
stå i gangen med ferdig-pakkede kofferter i 
turmodus til Thailand, Brasil og USA - til å bli 
sendt hjem med beskjed om at vi lever i en 
usikker verden – og vi vet ikke to uker fram i 
tid. 

Vi fikk ikke avsluttet med kullet på vanlig 
måte, men et par av våre yngste lærere 
klarte å få til en verdig digital avslutning.   

Vi har mange jubileum, og mange som 
ønsker å besøke oss – men foreløpig er vi i 
en lukket boble, hvor svært få får lov til å 
besøke oss. Vi har så langt lyktes i å holde 
koronaen utenom skoleporten. Så langt har 
vi gjennomført hundrevis av hurtigtester på 
egne elever, uten å finne smitte. 

I et så usikkert år, hvor vi etter 12. mars ikke 
visste noe om hva som var oss i møte, har vi 
grepet fatt i de muligheter vi har i 
nærområdet på en ny og spennende måte. 
Vi løste i tomgangstiden da vi ikke hadde 
elever mange oppgaver i og på bygget, med 
utstyr og infrastruktur. De ansatte har stått 
opp på en forbilledlig måte, også under en 
pandemi må man se muligheter og ikke 
grave seg ned i bekymringene man ikke kan 
gjøre noe med. 
 
 

 

Planene etter 12. mars, hvor vi ikke visste 
noe om erstatninger fra staten, eller om 
hvordan 2021 ville være har vært slitsomt. 
Vi har i enerom og i felles fora snakket 
gjennom hvordan de nærmeste årene vil bli. 
Vi skjønte umiddelbart at her måtte det 
spares penger, og skapes en god likviditet – 
penger er viktig for å ha valg.  
 
I løpet av året har vi refinansiert lån, 
permittert ansatte, stoppet planlagte 
investeringer – og vært svært heldige. Vi fikk 
erstatning for tapt drift av staten, basert på 
2019-tall som for vår del var svært gode.  

Vi var heldige med strømprisen, og vi var 
dyktige til å spare penger over hele fjøla. 
Inntekten vår sank med ca 3 millioner 
kroner i 2020, men vi har klart å spare over 
4 millioner kroner, med litt flaks og litt 
planlegging. Som leder trakk jeg nok litt 
hardt i bremsen, men det var også en svært 
usikker tid. Vi visste ikke på daværende 
tidspunkt om vi fikk noen erstatning, og 
heller ikke størrelsen på denne. Ved et 
lavere erstatningsbeløp, høyere strømpris 
og flere investeringer ville det sett helt 
annerledes ut.  
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Det at vi i 2020 kan levere et driftsresultat 
på 1,784 millioner kroner, samtidig som vi 
har tatt kundefordringene for foreværende 
år er veldig bra. Dette styrker skolen i 
framtiden, og gir oss sikkerhet for 
arbeidsplassene våre. Egenkapitalen er nå 
på over 5 millioner kroner, noe som er en 
dobling på 5 år.  

Vi har prosjekter i vente også de kommende 
år, og det kan være veldig greit at det finnes 
penger i kassen. Skogn Folkehøgskoles 
viktigste kapital – er allikevel ansatte som 
jobber her. Det er en temmelig unik gjeng 
som setter sitt preg på hverdagen her, og 
som sammen skaper verdier både i form av 
kroner og øre – men aller viktigst gir skolen 
den sjelen og egenarten som tross alt er det 
vi er. Den mellommenneskelige relasjonen 
på kryss og tvers preger Skogn 
folkehøgskole.  
 
 
 
Rektor ved Skogn FHS, Lars Waade 

 

Rektor ved Skogn FHS, Lars Waade 
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Skogn Folkehøgskole

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Offentlig tilskudd 1 11 479 429 11 167 547
Kurs- og ekskusjonsinntekter mm 2 910 226 4 856 691
Internatinntekter 6 028 302 7 693 209
Annen driftsinntekt 2 303 410 1 972 782
Sum driftsinntekter 22 721 366 25 690 228
Driftskostnader
Lønnskostnad 2 11 856 982 12 569 393
Avskrivning på varige driftsmidler 3 1 273 940 1 232 847
Annen driftskostnad 2 7 067 518 10 774 782
Sum driftskostnader 20 198 440 24 577 021
DRIFTSRESULTAT 2 522 926 1 113 207

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 22 385 31 622
Annen finansinntekt 0 (978)
Sum finansinntekter 22 385 30 644
Finanskostnader
Annen rentekostnad 4 760 934 1 000 421
Sum finanskostnader 760 934 1 000 421
NETTO FINANSPOSTER (738 549) (969 777)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 784 377 143 430

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 1 784 377 143 430

ÅRSRESULTAT 1 784 377 143 430

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 1 784 377 143 430
SUM OVERF. OG DISP. 1 784 377 143 430

Årsregnskap for Skogn Folkehøgskole Organisasjonsnr. 859195482



Skogn Folkehøgskole

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 32 073 385 33 042 327
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 1 271 563 1 433 944
Sum varige driftsmidler 33 344 948 34 476 270
SUM ANLEGGSMIDLER 33 344 948 34 476 270
OMLØPSMIDLER
Varer 12 760 17 934
Fordringer
Kundefordringer 5 182 749 637 660
Andre kortsiktige fordringer 44 705 103 615
Sum fordringer 227 454 741 275
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 6 976 956 995 195
SUM OMLØPSMIDLER 7 217 170 1 754 403
SUM EIENDELER 40 562 118 36 230 674

Årsregnskap for Skogn Folkehøgskole Organisasjonsnr. 859195482



Skogn Folkehøgskole

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 7 5 135 359 3 350 982
Sum opptjent egenkapital 5 135 359 3 350 982
SUM EGENKAPITAL 5 135 359 3 350 982

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 4 30 625 000 28 228 287
Sum annen langsiktig gjeld 30 625 000 28 228 287
SUM LANGSIKTIG GJELD 30 625 000 28 228 287
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 531 105 778 518
Skyldig offentlige avgifter 568 546 586 958
Påløpte lønninger og Feriepenger 1 137 473 1 198 290
Forskuddsbetalte inntekter 1 245 824 1 304 504
Annen kortsiktig gjeld 1 318 809 783 134
SUM KORTSIKTIG GJELD 4 801 759 4 651 405
SUM GJELD 35 426 759 32 879 692
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 40 562 118 36 230 674

15.04.2021
Styret i Skogn Folkehøgskole

____________   ____________        ____________ ____________
Geir Tore Leira Johannes Håbrekke        Kristin K Storaunet Birgit Myhr
Styreleder   Styremedlem        Styremedlem Styremedlem

____________   ____________      _____________ _____________
Kolbjørn Fostad    Lars Waade Randi S Bjørås Hege H. Lomsdal
Styremedlem    Rektor Styremedlem Styremedlem

____________
Amund Vingelen
Elevrepresentant
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Skogn Folkehøgskole

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen, jfr opptjeningsprinsippet.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av
avskrivningsbeløp.

Kundefordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppførest til pålydende etter fradrag for avsetning til forventetde tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser
Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført, kostnaden er lik kostnadsført premie.
Varelager
Varelageret er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ukuranse er hensyntatt.

Note 1 - Offentlig tilskudd
Offentlig tilskudd er tilskudd mottatt fra staten på kr 11 479 429 for 2020.

Ekstraordinære tilskudd i forbindelse med Covid-19 er på kr 1 136 417

Note 2 - Lønnskostnad
I år I fjor

Lønn 9 141 341 9 809 379
Arbeidsgiveravgift 1 364 325 1 532 484
Pensjonskostnader 1 132 294 1 072 779
Andre lønnsrelaterte ytelser 219 022 154 751
Totalt 11 856 982 12 569 393

Gjennomsnittlig antall ansatte 21 22

Lønn Rektor 2020: 790 864, annen godtgjørelse: 5 353

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør:

Lovpålagtr revisjon kr 100.000,- inkl mva.
Andre tjenester kr 11.376,- inkl mva

Noter for Skogn Folkehøgskole Organisasjonsnr. 859195482



Skogn Folkehøgskole

Noter 2020

OTP
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og
oppfyller kravene etter denne loven.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler
Tomter, bygninger Driftsløsøre, Sum

og annen fast inventar, verktøy,
eiendom kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 38 664 238 3 598 609 42 262 846
+ Tilgang 83 600 59 017 142 617
- Avgang 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 38 747 838 3 657 626 42 405 463

Akk. av/nedskr. pr 1/1 5 621 911 2 164 665 7 786 576
+ Ordinære avskrivninger 1 052 542 221 398 1 273 940
+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0
- Tilbakeført avskrivning 0 0 0
+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 6 674 453 2 386 063 9 060 516

Balanseført verdi pr 31/12 32 073 385 1 271 563 33 344 948

Prosentsats for ord.avskr 2-20 7-33

Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 21 875 000 og pr 31.12. i
fjor kr 17 598 287.

Pantsettelser I år I fjor
Gjeld sikret med pant 30 625 000 28 228 287
Pantsatte eiendeler:
Bygninger og anlegg 32 004 718 30 860 017
Driftsløsøre og inventar 1 129 063 1 253 444
Sum pantsatte eiendeler 33 344 948 34 476 270

Note 5 - Kundefordringer
Kundefordringer

Fordringene er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnet tap

I år I fjor
Pålydende verdi   221 053            863 604
Avsetning til dekning av forventet tap  -38 304             -225 944
Balanseverdi              182 749   637 660
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Skogn Folkehøgskole

Noter 2020

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 384 975 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 367 225.

Note 7 - Egenkapital
Annen Sum

Selskapskapital egenkapital egenkapital
Pr 1.1. 0 3 350 982 3 350 982
Tilført fra årsresultat 1 784 377 1 784 377

Pr 31.12. 0 5 135 359 5 135 359

2020 var ett ekstraordinært år grunnet Covid-19, hvor nødvendige grep for å holde kostnadene nede ble
iverksatt, samtidig som skolen fikk kompensasjon fra det offentlige.

Søkertallene for 2021 er tilfredsstillende, og forutsetningene for fortsatt drift er til stede.
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