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Folkehøgskolen kjøper nabohus og satser på unikt
botreningstilbud

I VEKST: Skogn Folkehøgskole vil satse på både skoletilbud, catering, botrening og festivaler samt sommerovernatting i årene
framover. Foto: Tor J. Friberg
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Del

Skogn Folkehøgskole skal både bli festivalarena, cateringaktør og botilbud for de som trenger trening.
Første steg er tatt med oppkjøpet av det eneste nabohuset på haugen.
For abonnenter

SKOGN: Snøen har lagt et fint lag korrekturlakk over Skogn Folkehøgskole ved Reehaugen på Skogn. Det gamle
kommunesenteret på Skogn, tidligere kjent som Skeyna, har huset folkehøgskolen siden 1914. Rektor Lars Waade
ser ut over gårdsplassen til Gamle E6 1240, som er nabohuset til skoleområdet. Eneboligen deler innkjørsel med
internatet og kontorfløyen, og folkehøgskolen har kjøpt huset med flere planer i hodet.
– Neste høst skal vi starte botreningstilbud i huset, etter en oppussingsperiode. I tillegg sikrer vi oss området for oss
selv, og får avkjørselen alene. Nå har vi sikret oss eiendommen for framtiden, slik at folkehøgskolen er alene på
haugen, sier han.
Den eldre eneboligen ble kjøpt i høst for nærmere to millioner kroner, og skal nå pusses opp og tilpasses
folkehøgskolens behov.
– Tilpassede botilbud er veldig i vinden, og det er mange som trenger et år eller to med sosiale tilbud og en
læringsarena hvor de lærer å ta vare på seg selv. Nå må vi synliggjøre tilbudet til flere kommuner, sier Waade.

Første bruker neste høst
Planen er å tilby botrening til de som behøver et tilrettelagt botilbud. Der skal Skogn Folkehøgskole tilby både bopel,
tilrettelagte aktiviteter og ikke minst kort- eller langkurs ved folkehøgskolen. Kundene blir dermed kommuner med
behov for ekstern tilrettelegging, som kjøper plass til innbyggere de ikke har tilbud til selv.
– Vi har en unik mulighet til å tilby mat, sosiale tilbud og ansatte som kan jobbe direkte med brukerne. I tillegg har vi
muligheter til å tilby linjetilbud, samtidig som at de har muligheten til å trekke seg tilbake i en egen bolig. Dette håper
vi at Levanger og Verdal kommuner, og nabokommunene rundt oss vil benytte seg av også, sier Waade.
De har allerede signert kontrakt på én brukerplass fra Snåsa kommune, som trår i kraft neste høst. I tillegg er de i
dialog med en kommune sørpå.
– Tilbudet er spesielt ment for de som har kommet skeivt ut, trenger tilpasninger eller trenger en læringsarena og et
sosialt tilbud med botilbud. Neste trinn for oss er å ansette egne vernepleiere til formålet, sier Waade.

Ungdommer som sliter er en spesielt aktuell brukergruppe, men også andre voksne med behov for tilrettelegging.

Planlegger for festival
Han er glad for å ha et styre i ryggen, som både tenker kort- og langsiktig. De er også villige til å tenke ideologisk.
– Vi driver etter et mål om å gå med nok overskudd til å kunne investere i vedlikehold og nye tilbud, men det settes
ikke krav til andre overskudd. Vi driver skolen idealistisk som et lag eller forening, sier Waade.
Eneste nabo på haugen blir etter boligkjøpet Reehaugen samfunnshus. Også der har folkehøgskolen framtidsplaner.
– Vi har overnattingskapasitet til om lag 100 personer, og vi har sammen med Reehaugen plass til å ha to store
konsertarenaer samtidig, med plass til noen hundre per sted. Det er noe vi ser på å kunne lage et tilbud ut av. Det er
ikke mange som har en slik mulighet på et område, og med nærhet til butikker og andre funksjoner. Med et slikt
område på 20 mål er Skofo som skapt for festivaler, landstreff og store arrangementer, sier Waade.

I tillegg satser folkehøgskolen på mer catering fra kjøkkenet ved skolen, utleie av lokaler i skoleferier, AirBnBovernatting om sommeren og flere lang- og kortkurs.
– Litt av målet er å øke aktiviteten hele året gjennom, sier Waade.

100 elever neste år
I dag er Skofo en stor og moderne folkehøgskole, som eies av Sør Inntrøndelag Høgskolelag. Det er en stiftelse
registrert som lag/forening i Frivilligregisteret, og folkehøgskolen eies i praksis av 60-70 lokale privatpersoner bak

stiftelsen.
Waade forventer nå god søknad til neste skoleår.
– Vi ser at flere linjer fyller seg opp, og vi tror på nært full folkehøgskole neste skoleår. Det er vi fornøyd med, sier
Waade.
Det betyr om lag 100 elever ved skolen, som tilbyr linjer innen alt fra kickboxing til livslinje og jakt og fiske.
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