
 
 

 

 
 
Skogn folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole. Nikolaj  
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 bak som i 1899. 
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Geir Tore Leira  
Birgit Myhr 
Johannes S. Håbrekke 
Kristin Kolsum Storaune 
Odd Nordberg      
Marianne Skreden 
Christopher Hope  
Atle Vikan   
Randi Sandnes Bjørås 
Hege Eggen Hov 
Elias Molden  
Lars Waade  
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Styret har hatt 7 styremøter i 2021, 2 før og 5 etter årsmøtet som ble holdt 11. mai 
2021. Det er behandlet 41 saker på styremøter.  
 
Ekstraordinært årsmøte ble satt 29. oktober 2021, for å behandle kjøp av 
naboeiendom og opptak av lån i Sparebank SMN til dette kjøpet og oppgraderinger. 
 
Halvårsmøtet ble avholdt 9. desember 2021. 
 
Av saker som styret har behandles kan nevnes kjøp av naboeiendom, prosjektstilling 
markedsplan, prosjekt oppussing Søndre/Nordre, satsning på catering, samarbeid med 
Reehaugen samfunnshus.  
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    MÅLGRUPPER   
    FOR SKOLENS          
    AKTIVITETER  
 

 Hovedkurs for  
       ungdom fra 18 år 

 

 Utleie av skolens lokaler  
       til kurs, møter, selskap  
       og overnatting 

 

 Servering og catering 
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 Valerie Guhra Polster; engasjement til 30.04.21 i 50% stilling. Utviklet nye nettsider. 

 Roar Rønning, vaktmesterassistent 50% stilling, NAV tiltak. Varig ordning. 

 Regnskap og lønn: Overgang til nytt lønns- og regnskapssystem Tripletex januar 202 

 Revisjon: Trøndelag Revisjon AS 

 Ekstern regnskapskonsulent: Anne Irene Dalheim 

NAVN STILLNG  KOMMENTAR 

Berg, Arnhild Internat-/kjøkkenleder 100% Permisjon fra 01.08.2021 

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% Sykmeldt fra 27.06.21 

Skjæveland, Dan Lærer 50%  

Strømsnes, Jørn Internat-/kjøkkenleder 100% Vikar fra 01.09.2021 

Veimo, Åge Morten Lærer 100%  

Viktil, Tone Kristin Renholder 70%  

Waade, Lars Rektor 100%  

Aas, Philip Musum Lærer 70% Vikar fra 01.09.2021 

Aatlo, Grethe Kvam Kokk 70%  
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  Totalt sykefravær i 2021 er på 5,57%. Fraværet er økende fra tidligere år, grunnet     
  pandemi, smittevernrestriksjoner og noe langtidsfravær. 
 
 
                Legemeldt sykefravær               Egenmeldt sykefravær               Syke barn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsverk i 2021 er 16,9 fordelt på faste stillinger. 
 
Skogn folkehøgskole er IA-bedrift og har avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. 
Skolen er tilknyttet AktiMed bedriftshelsetjeneste. Verneombud i 2021 var lærer  
John Olav Oldren, med Tone Kristin Viktil som fungerende ombud fra høsten 2021. 
 
 
 

 
 
 
Skogn folkehøgskole har ved utgangen av 2021 totalt 20 faste ansatte fordelt på 9 
kvinner og 11 menn. Skolens styre består av 5 kvinner og 7 menn. 
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KURS DELTAKERE STED 

Folkehøgskolerådet 
Økonomikonferansen 

Lars Waade, Ragnhild Løvli Jevnaker 

   

Trøndermøtet Personalet og stipendiater Nord-Møre 
folkehøgskole 

   

Pedagogikk for  folkehøgskolen Dan Skjæveland Samlingsbasert 
 

   

Folkehøgskoleforbundet 
Turnuskurs 

Lars Waade, Tone Kristin Viktil, Jørn 
Strømsnes 

 

Oslo 
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I 2021 mottok skolen 204 søknader mot 265 året før. Skolen hadde ved skolestart høst 
78 elever inkludert 9 stipendiater. Ved årsslutt 2021 sluttet 3 halvårselever, så antallet 
ble totalt 75 elever pr 31.12.2021.   
 
 
 
 
 
 
 

LINJEFAG PR DESEMBER 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

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

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

Håndball  11 15 15 13 19 10 19 17 19 

Livslinja  12 6 10 13 10 8 8 12 - 

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

Kickboxing og fitness 13 12 16 14 15 16 14 13 13 

USA film og friluftsliv 6 10 24 16 22 21 28 26 25 

Bue - jakt og fiske 10 17 14 17 18 18 15 12 13 

Fiske og friluftsliv 10 7 15 8 9  - - - 

2.årselever 9 6 8 8 8 5 6 5 5 
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SKOLEÅR ELEVER KALENDERÅR ANTALL GODKJENTE ELEVPLASSER 

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 

2021/22 95,5 2021 108 
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I skoleåret 2021 annonserte vi 8 linjetilbud for våre søkere: 
 
 Bue – jakt og fiske 
 Fiske og friluftsliv 
 Foto din stil 
 Håndball 
 Kickboxing og fitness 
 Levende produksjon - musikal 
 Livslinja – kreativitet, helse og livsstil 
 USA film og friluftsliv 

 
Ved oppstarten høsten 2021 startet vi med 7 linjer, dessverre ble det ikke nok søkere 
til å starte musikallinje. Både våren 2020 og høsten 2021 kunne vi tilby halvårskurs på 
linjene våre, og det ble populært. Vi har i 2020/21 og 2021/22 også hatt elever som har 
tatt et år nummer to med fordypning på sin linje, eller valgt en ny linje for 2-året. 
 
 
 
 
 

 
 
Grunnet reiserestriksjoner i 2021, ble det ingen utenlandsturer for linjene i skoleåret 
2020/21 heller. I april fikk derfor alle elever og ansatte en fantastisk uke ved Sæter 
Brygge i Flatanger, hvor båtturer, kanopadling, paddlebord og andre aktiviteter stod på 
programmet. Skolen leide hele anlegget, og det ble en uforglemmelig avslutning på 
skoleåret. 
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Som året før, ble også 2021 preget av smittevern. Før og under sommeren praktiserte 
vi strenge regler for besøk på skolen, særlig i skoleåret når elevene var hos oss.  Desto 
større ble gleden utpå høsten da vi kunne åpne opp for naboer, besøkende og 
arrangement fram til alt stengte igjen i slutten av desember. 
 
I november arrangerte elevene våre en vellykket dag for pensjonister i Skogn og 
Levanger, med både kaffe og kaker, bingo og hyggelig prat, etterfulgt av dans i 
gymsalen. I desember hadde elevene en prosjektuke rettet mot nærmiljøet, som ble 
avsluttet med et julemarked den påfølgende lørdagen. Det ble arrangert kino og 
aktiviteter for barnehager, og ved julegrantenning og julemarked kom det mange 
besøkende. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeid med Skogn IL  

Samarbeidsavtalen med Skogn IL håndball har vart i flere år. Den 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. 
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I første halvdel av 2021, og hele sommeren, var Skogn folkehøgskole stengt for utleie 
og arrangement grunnet smittevernsrestriksjoner. Det ble søkt og innvilget 
kompensasjon for planlagte arrangement. Det ble imidlertid anledning til å holde 
sommerkurs for ungdomsskoleelever, gjennom Covid-midler. Skolen holdt kurs for 
over 100 000 kroner gjennom denne ordningen. Vi prøvde oss også på å leie ut 
gjennom Airbnb, noe som må sies å være en suksess. Det var vanskelig med tanke på 
smitterestriksjoner, men sommeren ble alt i alt vellykket, selv om vi gikk på et vesentlig 
omsetningstap. 
 
Høsten 2021 ble det ansatt kjøkken- og internatleder 
i et års vikariat. Hans erfaring åpnet for en ny utfordring 
og Skogn folkehøgskole kunne fra september tilby  
catering for nærområdet. Etterspørselen ble god,  
med tanke på at mange julebord og juleavslutninger  
ble avlyst grunnet nye regler i desember. 
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Markedsføringen har vært en utfordring i Covid-tider, ungdommene etterspør ikke det 
samme som de gjorde før Covid. Vi ser at de skolene som er en destinasjon i seg selv 
har tjent mye på situasjonen, mens vi som reiser til destinasjoner har tapt mye. Det er 
også opprettet mange nye skoler, og i løpet de siste årene er det nesten 1000 nye 
plasser i folkehøgskolene i Norge.  
 
Vi valgte i år å bruke Synlighet AS for markedsføring via Google, mens vi har drevet 
Instagram og Facebook selv. Rektor kjørte også en promoteringstur i fjor sommer, hvor 
vi la innstikk i aviser i Bodø, Tromsø, Lakselv og Alta, samt annonserte gjennom 
Nordlys, Avisa Nordland og Altaposten. Det ble også delt ut ca 600 brosjyrer på turen.  
 
Det har også vært innleid profesjonell journalist, Siv Lyngstad til å intervjue og skrive 
om enkeltelever - disse intervjuene har så vært publisert i deres hjemstedsavis.  
 
Mange arbeidsoppgaver i forbindelse med markedsføring blir løst av linjelærerne - da 
spesielt informasjon og oppdateringer av Instagram, TikTok og Facebook. Det er laget 
flyers for linjene Kickboxing og fitness og Fiske og friluftsliv, som er sendt ut til aktuelle 
mottakere, og det er sendt ut ca 60 personlige brev med kataloger og informasjon til 
studieveiledere, Forsvaret, rådgivere og andre som kan tenkes å rekruttere elever for 
oss. Da det allikevel ser ut til å bli lite elever for neste år, så skyldes dette nok noe den 
spesielle situasjonen vi er i sluttfasen av, rekordmange plasser i universitet og 
høgskole, rekordmange plasser i Forsvaret – samt mange flere plasser i 
folkehøgskolene. 
 
 

 
 
 
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 1 005 438. 



    www.skognfhs.no 

SIDE  15 

 
 

 
 
 
Vi begynner å se litt begynnelsen på slutten av et krafttak for å løfte skolen når det 
gjelder standard og utstyr. Vi har pusset opp auditoriet, gymsalen og lille og store 
Bosso. Alt var skrikende nødvendig. Kjøp av naboeiendommen var også et løft for 
skolen, og et viktig grep for å sikre skolen inn i framtiden. Skolen kan nå skilte med  
VR studio, en god kinosal – samt et spillrom som er av ypperste klasse. Små og store 
reparasjoner av ymse slag, spesielt med tanke på bilparken som slites fælt når den må 
stå ute hele året. 
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EVALUERING AV SATSNINGSOMRÅDENE I SKOLEÅRET 20/21 
 
Morgensamlinger: 
Det vil alltid vil være utfordrende å få elevene til å engasjere seg positivt i dette, da 
man er trøtt – gjerne sliten på grunn av litt lite søvn og man kunne tenkt seg å sove litt 
lengre. Men det er fortsatt en viktig møteplass – der elevene også får utfordret seg 
selv med å holde en morgensamling foran hele skolen. Vi har fått tilbakemeldinger fra 
tidligere elever at det var en tøff men veldig god erfaring å ta med seg videre i livet.  
 
Avdelingsarbeid + syke elever: 
Ett ord dekker det meste - Covid19 -  gode rutiner på dette har vært utrolig viktig. Vi 
viderefører disse rutinene i hverdagen også etter pandemien. Avdelingene måtte være 
en trygg og god plass under pandemien, siden elevene på avdelingene skulle være mye 
sammen alene på avdelingen i de periodene vi hadde kohorter etter ferier blant annet.  
 
Sosialpedagogisk arbeid: 
Her er det gjort mye bra, elevene føler seg trygge og melder om god og fin kontakt 
mellom ansatte og elever. Vi vil alltid sette dette arbeidet høyt, uavhengig om dette er 
et satsningsområde eller ei. Vi ønsker virkelig en skole der elever og ansatte har gode 
relasjoner og setter pris på hverandre uavhengig av tittel eller rolle.  
 
 
 
SATSNINGSOMRÅDER I SKOLEÅRET 21/22: 
 
 Disiplinærråd 
 Opprydning/kontroll på utstyr etter tur 
 EMR (Empati med rævspark 
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2021 har vært et interessant år, som leder  
merker jeg at folk blir litt på tuppa, i forbindelse  
med covidsituasjonen – og en verden vi på  
mange vis ikke kjenner igjen. Det er bekymringer  
i forhold til smitte, reiser, økonomi og elever  
som har gått gjennom en pandemi – og er preget 
av dette. Daglige rutiner brytes opp, vi har ikke 
helt sikkert visst hva som gjelder neste uke – vi 
har ikke kunnet planlegge – og stole på at det  
vi planlegger blir noe av. Mange spørsmål i  
hverdagen, som ikke har noen gode svar. Det er  
klart at dette påvirker oss, vi er bare mennesker 
- vi blir preget av en verden som på mange vis  
har blitt mer utrygg, og mer polarisert. 

Vi ser at ungdomsgenerasjonen har vært mye  
alene, det er mange som sier at det å komme  
så tett på så mange mennesker igjen opplevdes 
utrygt i begynnelsen. Selv er vi ansatte urolige 
for å spre smitte i nærmiljøet - eller til noen  
hjemme som er i risikosonen. Allikevel er det  
gjennomført et år det står respekt av, det er svært  
mange veldig fornøyde elever som snart er  
ferdige på Skogn FHS også i år. Vi håper nå på en  
klar “enemik” - og at verden roer seg ned med  
tanke på oppblussende konflikter. Takk for i år 
- sammen skal vi stå dette av - sammen skal  
vi finne veien videre. 
 
 
Rektor Lars Waade 
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Dato  
Styret ved Skogn folkehøgskole 

 
 

 
 

 
 

 

___________________ 
Geir Tore Leira 
Styreleder 
 
 
 

 _____________________ 
Johannes Håbrekke 
Styremedlem 

 __________________ 
Kristin K. Storaunet 
Styremedlem 

 
___________________ 
Birgit Myhr 
Styremedlem 
 
 
 

  
_____________________ 
Odd Nordberg 
Styremedlem 

  
__________________ 
Marianne Skreden 
Styremedlem 

 
___________________ 
Randi S. Bjørås 
Ansatterepresentant 
 
 
 

  
_____________________ 
Hege Hov Lomsdal 
Ansatterepresentant 
 

  
__________________ 
Elias Molden 
Elevrepresentant 

 
___________________ 
Lars Waade 
Rektor 

    

 


