
Hei  

Nå er det bare to måneder til ditt folkehøgskoleår starter. Vi gleder oss veldig til å treffe deg, og vi 
skal gjøre alt vi kan for at du skal få et annerledes år som du resten av livet ditt vil se tilbake på med 
glede. Hvert folkehøgskoleår er annerledes og fantastisk, og det er det som er så spennende. Du vil få 
mange nye venner, kjenne på et fantastisk fellesskap og du vil utvikle deg mye som person. Denne 
lærdommen vil du dra nytte av både privat og i jobbsammenheng videre i livet. 

Vi har i år opplevd en rekordstor elevsøkning til skolen! De siste årene har vi alltid hatt full skole, men 
nytt i år er at allerede nå er skolen egentlig full. Dette er jo litt trist for de ungdommene som i løpet 
av sommeren finner ut at de vil gå på folkehøgskole, men som med mange andre ting i livet så er det 
også her slik at «førstemann til mølla» vinner. Vi har nå 135 unge mennesker som ønsker å gå på 
skolen det neste året, og vi har ventelister på flere av linjene. Vi har sengeplass til 137 elever, så det 
kan være vi tar inn et par elever til hvis de kommer på de linjene vi har litt ledig plass. Her ser du 
hvordan elevene fordeler seg på de ulike linjene: 

ALL IN    17 elever 
Bil og Motor   11 elever 
Digital Kreativitet  17 elever 
Fotball – Liverpool  19 elever 
Friluftsliv Basic   14 elever 
Globalt Fokus   18 elever 
Helse, Trening og Velvære 18 elever 
Internasjonal       8 elever  
Multisport   14 elever  
Ledertreningslinja    8 elever (disse skal også følge en annen linje) 
 

Vi er godt fornøyd med denne fordelingen av elever på de ulike linjene, og du vil oppleve at de ulike 
linjene skaper et godt mangfold i skolemiljøet. Dette mangfoldet preges også av at vi er heldige som 
han nokså lik fordeling mellom gutt og jente (44 % gutter), for det er mange andre folkehøgskoler 
som får en høy jenteandel. Aldersforskjeller på elevene viskes ut i folkehøgskolen, men 60 % av 
høstens elever er født i 2001.  

For Folkehøgskolen Sørlandet er mangfold et stikkord. Vi drømmer om at du gjennom det 
mangfoldet du kommer til å møte her, vil få et nytt syn på menneskene du kommer til å møte på din 
vei i livet. Visjonen for skolen er: Møtet som forandrer.  

Korona-viruset har gjort noe med oss alle. Vi har blitt tvunget til å leve med en usikkerhet, men det 
har samtidig også gjort at vi har vist at vi kan klare å omstille oss. På skolen har vi pratet mye om 
hvordan vi skal tilrettelegge for smitteverntiltak, og vi vil følge nøye med på råd og veiledninger som 
har kommet og som vil komme før skolestart. Folkehøgskoleåret ditt skal bli både gøy og trygt. 

Våre planer vil selvfølgelig bli endret ettersom smittesituasjonen endrer seg, men vi planlegger for 
tiltak som kategoriseres i tre nivåer; grønn – gul –rød. Hvert nivå har ulike tiltak som skal følges, og 
ved skolestart vil det være gult nivå som gjelder. Vi håper på ingen syke, og at vi da etter 10 dager 
kan gå over i grønt nivå. Alt dette vil du få høre mer om når du kommer til skolen, men her er noen 
praktiske tiltak som kan være bra for deg å vite allerede nå:  

• Det er fint om du er spesielt forsiktig i forhold til å utsette deg for smittefare 1-2 uker før 
skolestart. Du må ikke komme til skolen hvis du er syk. 



• Reis gjerne med privat transport til skolen hvis det er mulig. Sjekk gjerne om det er andre 
elever som kommer fra ditt område som du kan reise sammen med.  

• Slik det ser ut nå, så blir det dessverre ikke en åpningsfest der familien kan være tilstede, 
men de må gjerne kjøre deg hit og de skal få både omvisning og mat. Hvis regjeringen slipper 
opp enda mer i forhold til avstandsregelen og i forhold til maksantall som kan samles, så vil vi 
selvfølgelig mer enn gjerne ha alle med på åpningsfesten. 

• Skoleåret starter offisielt med en åpningsfest for elevene på søndag 23. august kl. 16.00, men 
du kan komme til skolen allerede fra lørdag 22. august.  

• Ved skolestart blir linjen din «familie» eller kohort, og avstandsregelen vil ikke gjelde på linja. 
Utfra dette så har vi gjort følgende tiltak: 

o Alle fra linja vil sitte på samme bord i matsalen. 
o Alle fra linja vil sitte samlet i møtesalen. 
o Alle fra linja bor samlet på internatet. 
o Du bor på rom sammen med en fra linja. (Alle rom har eget bad.) 
o Linja har eget klasserom. 

• Det blir hyppig håndvask (egne rutiner) og alle fellestoalett er stengt. 
• Vi tror det kan være lurt å ikke reise hjem før til høstferien. 
• Dersom elever blir syke, så har vi følgende tiltak: 

o Vi har holdt av en egen fløy (5 rom 7 senger) i et av internatene slik at vi kan etablere 
isolat dersom det skulle bli nødvendig.  

o Legesenteret i kommunen ligger et steinkast unna skolen, og vi har alltid erfart at de 
er veldig serviceinnstilte overfor våre elever. 

• Når det gjelder studieturene så vet vi per i dag ikke noe sikkert. Vi planlegger turer, og vi 
drømmer om at de skal la seg gjennomføre. Samtidig følger vi selvsagt alle reiseråd som 
kommer fra regjeringen. Dersom våre planer ikke kan gjennomføres, så vil vi uansett jobbe 
sammen med dere elever for å lage gode alternativer. 

For oss er Facebook en viktig informasjonskanal både nå før skolestart og også gjennom skoleåret. Vi 
håper du blir med i gruppen for skolen https://www.facebook.com/groups/fhssorlandet2021/ og i 
tillegg den spesifikke for din linje. Det er 90 elever som nå har meldt seg inn i gruppen for skolen. 

Ta kontakt med skolen, din linjelærer eller still spørsmål i Facebookgruppen, hvis du lurer på noe.  

Velkommen til DITT folkehøgskoleår! 

Vennlig hilsen  

 

 

 

 

PS: Første faktura fra skolen har forfall 20.august. Vi har forståelse for at det kan være utfordrende å 
få betalt denne fakturaen innen denne datoen, og det finner vi en løsning på. Ta kontakt med vår 
økonomiansvarlig Bjørn på mail: bjorn@fhssorlandet.no så lager dere bare en avtale på når tid du får 
betalt. 
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