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MÅLSETTING 
 

Bømlo Folkehøgskule er en frilynt folkehøgskole og har som målsetting å gi elevene læring og 
mening. Verdiene fred, solidaritet, kreativitet og miljø ligger til grunn for det vi gjør.  
 
Vi driver med allmenndanning, som betyr at du som elev skal få utvikle deg, bli selvstendig, ta 
ansvar og få innsikt i din egen rolle i fellesskapet. 
 

OPPTAKSKRITERIER 
 

Vi har 18 års aldersgrense, som betyr at du må fylle 18 år i løpet av høsten du starter ved skolen. 
Du trenger ikke å ha fullført videregående skole, og vi ber ikke om vitnemål fra andre skoler.  
 
Opptaket starter 1. februar og vi tar opp elever så lenge vi har ledige plasser. Opptak av elever 
vurderes i forhold til skolens ressurser samlet sett. 
 

SKOLEBYGNING, INTERNAT, SJØHUS OG UTEOMRÅDE 
 

Som det går fram av bildet på første siden, er internatene (heretter kalt husene) plassert ovenfor 
skolen med utsikt mot sjøen.  
 
På hvert hus er det seks enkle og tre doble rom. Det er én fellesstue med kjøkken på hvert hus, i 
tillegg til vaskerom og lagerplass. 
 
Nede ved sjøen ligger skolens sjøhus, med stor kai og flere båter. 
 
Området rundt skolen er landlig. Det er fint turområde like utenfor døra vår – som innbyr til 
turer langs vei, i skog og mark.  
 

DEMOKRATI 
 

Elevrådet: 
Elevrådet er et viktig organ ved skolen og består av en representant fra hvert hus, pluss leder. 
Alle linjer og begge juridiske kjønn skal være representerte. Elevrådsleder er medlem av skoleråd 
og styret for skolen.  
 
Elevrådet har flere funksjoner, men skal først og fremst være elevenes representanter når det 
gjelder styringen og utviklingen av skoleåret. Det skal også legge til rette for aktiviteter for 
elevene. 
 

Elevsamtaler: 
Daglig foregår det gode samtaler mellom elever og personale. Det er her de fleste problemer 
løses, og de fleste misforståelser oppklares. Det er viktig å være klar over at du kan komme til 
alle ansatte ved skolen om det er noe du ønsker å ta opp. 
 
I tillegg til alle de uformelle samtalene som foregår i løpet av et år, har vi også noen formelle 
samtaler. Linjelærer skal ha en elevsamtale i høstsemesteret, før linjetur. I denne samtalen er 
det naturlig å snakke om forventninger du har til året, dine forutsetninger osv. På samme måte 
vil det også være en elevsamtale før skolen slutter. 
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REGELVERK 
 

Folkehøgskolen har ingen vanlige «verktøy» som karakterer, prøver, eksamener osv. Vi mener at 
vårt tilbud skal være så godt at det motiverer deg til å delta på undervisning og andre aktiviteter.  
 

Nattero: 
Alle elever har rett til å sove etter kl. 23.00. Det betyr at støyende aktiviteter eller musikk på og 
rundt husene opphører på dette tidspunktet. Du kan selvsagt sitte på rommet eller i fellesstua, 
men du må holde dører igjen og holde støynivået nede – slik at det er mulig å få ro.  
 
Spesielt skal du være oppmerksom dersom du kommer sent hjem til huset. Da skal du gå rolig 
inn på rommet uten å lage unødig støy som kan plage de som allerede sover. 
 
Av hensyn til brannfaren, kan du ikke bruke komfyr eller vannkoker på huset til å lage varm mat 
etter kl. 23.00. Du kan heller ikke bruke vaskemaskina etter kl. 23.00, for å unngå støy. 
 

Alkohol: 
Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkohol på skolens område. Som elev på Bømlo 
Folkehøgskule har du heller ikke lov å nyte alkohol dagen før du har undervisning. 
 
Dersom du er til stede i en situasjon på skolen der alkoholreglene brytes, kan du få samme 
reaksjon som de som brøt reglene.  Det samme er tilfelle dersom du har gjester som bryter 
skolens regler. 
 
Om du har nytt alkohol utenfor skolens område, skal du gå på rommet når du kommer tilbake – 
og ikke oppholde deg i skolens fellesarealer. 
 

Ulovlige rusmidler: 
Skolen har totalforbud og nulltoleranse for ulovlige rusmidler. Det betyr at all oppbevaring 
og/eller bruk av narkotiske stoff kan føre til utvisning fra skolen.  
 

Mobbing, vold, overgrep og trusler: 
Skolen aksepterer ikke mobbing, vold, overgrep eller trusler. Deltar du i slikt, i forbindelse med 
skoleåret, kan det føre til at du må forlate skolen for en tid eller for godt.  
 
Våpen, våpenlignende gjenstander (f.eks. replika), farlige gjenstander etc. er ikke tillatt på 
skolen. Selv om disse kan være av relativt ufarlig art, kan de fremkalle frykt hos noen elever, noe 
vi selvsagt ønsker å unngå. Spør dersom du er i tvil! Slike gjenstander må leveres inn for 
oppbevaring og tas med hjem ved første anledning.  
 
På skolen skal alle føle seg hjemme og være trygge. Vi må alle bidra til at trivsel og trygghet er 
viktige faktorer når vi bor så tett sammen. 

 
Heldekkende ansiktsplagg: 
§5 i Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) omhandler forbud mot bruk av klesplagg som 
helt eller delvis dekker ansiktet. Det er ikke er lov med heldekkende ansiktsplagg i undervisning. 
Dette skal påtales om det skulle skje, og dersom du ikke etterkommer kravet, så vil skolen 
vurdere videre steg. 
 
 



Hovedregler for et godt skoleår – Bømlo Folkehøgskule 

 

4 
 

Fravær: 
Skolen er veldig opptatt av at vi skal lære og oppleve sammen. For at vi skal få til det gode 
læringsmiljøet vi ønsker, er vi helt avhengig av at alle møter opp til alle timer og oppgaver – og 
møter presis. Dette handler om respekt for den som har ansvaret, og respekt for medelevenes 
tid.  
 
Du skal derfor møte presis til morgensamling, undervisning, trivselsaktiviteter, middagsmåltid, 
oppgaver, elevkvelder osv. Dersom du kommer for sent eller ikke møter til morgensamling i hele 
tatt, får du 0,5 timer fravær. Presist oppmøte til middag er viktig for at måltidet kan begynne 
samlet og at du får med deg eventuell informasjon som blir gitt.  
 
Andre arrangementer i regi av for eksempel tilsynslærer, miljøarbeidere, elevråd og andre elever 
er normalt frivillige, og du møter om du har interesse. Det er alltid en god vane å være ute i god 
tid, så arrangementet kan komme i gang når det er planlagt. 
 

Permisjon: 
Dersom du har behov for permisjon, sender du e-post til magne@bomlo.fhs.no (rektor) som er 
ansvarlig for oppfølging av alt som går på fravær og permisjoner. Skolen har eget 
fraværsreglement og permisjonsreglement.  
 
Du er selv ansvarlig for ditt eget fravær. Du vil få flere oppdateringer på fraværet ditt gjennom 
skoleåret. Får du for stort fravær kan du miste skoleplass og vitnemål. 
 

Bruk av mobiltelefon: 
Mobiltelefonen din skal stå på lydløs når det er undervisning, og det er også mulig å legge 
mobiltelefonen bort. I timer, forelesninger eller når vi har besøk av andre, bruker vi ikke 
mobiltelefon dersom det ikke blir gitt beskjed om noe annet.  
 

Røyker eller snuser du? 
Skolen, husene og sjøhuset er røykfrie. Det er tillatt å røyke utenfor husene, og i røykeskuret ved 
skolebygget. Røyker du inne på et rom, må du betale kr 500. 
 
Bruker du snus eller tyggis, vil vi at du kaster dette i nærmeste søppelbøtte. 

 
Dyr: 
Du har ikke mulighet for å ta med deg kjæledyr til skolen. Dette skyldes at det kan være elever 
og ansatte som er allergiske, og fordi skolen ikke har anledning til å følge opp dyret på 
tilstrekkelig måte når du er borte på turer. 
 

Konsekvenser: 
Vi er svært opptatte av at alle gjør sin del av oppgavene på skolen. Dersom du bryter regler som 
gjelder uro/bråk på huset, rus, oppmøte, forsentkomming og lignende, vil dette også kunne få 
konsekvenser for deg som elev.  
 
Vi har følgende konsekvenser for brudd på reglene våre: 

• Muntlig advarsel ved mindre regelbrudd 

• Skriftlig advarsel  

• Bortvisning (når skolen ser på bruddet som så alvorlig at du på sikt kan miste  
elevplassen) 



Hovedregler for et godt skoleår – Bømlo Folkehøgskule 

 

5 
 

• Utvisning (når du ikke forholder deg til reglene ved skolen, til tross for flere sjanser til 
forbedring, og ved kriminelle eller andre alvorlige forhold) 

 
Ved regelbrudd vil saken bli behandlet i skoleråd, som er skolens disiplinærutvalg. Dersom du får 
en reaksjon av skoleråd som du er uenig i, kan du klage til styret for skolen.  
 
Får du et bortvisningsvedtak, må du være klar over at de dagene du ikke er til stede på skolen er 
fravær og regnes inn i det totale fraværet ditt. 
 
Skolens saksbehandling i disiplinærsaker følger gjeldende lovverk. 
 

Evaluering og varsel: 
Folkehøgskolen evaluerer ikke elevene slik du er vant til fra andre skoler. Vi har ingen prøver, 
eksamener, karakterer eller lignende som sorterer elever i ulik kvalitet. Vi bruker først og fremst 
samtale, der vi evaluerer sammen.  
 
Om vi ikke evaluerer elever, evaluerer vi arbeidet vårt. Elevene er med på å evaluere skoleåret 
underveis gjennom uformelle og formelle samtaler. Vi gjennomfører også anonyme skriftlige 
evalueringer for at du også skal ha anledning til å gi tilbakemeldinger på denne måten. 
 
I tillegg kan du varsle om forhold ved skolen med å bruke «HEI Bømlo FHS» på nettsiden vår. Her 
kan du sende tilbakemeldinger om hverdagen din på skolen, enten du er fornøyd eller ikke. 
Tilbakemeldingen din plukkes opp av rektor Magne, og blir brukt i arbeidet vårt for å gjøre skolen 
enda bedre. 
 

Vitnemål: 
Etter fullført skoleår, vil elevene få vitnemål. Her vil det fremgå hva folkehøgskole er, hva Bømlo 
Folkehøgskule står for, hvilket fagtilbud du har fått, og i hvor stor grad du har deltatt.  
 
Reelt fravær (timer og dager) blir ført på vitnemålet, sammen med frammøteprosent. 
Departementet stiller krav om at du må ha minst 90 % frammøte for å få godkjent skoleåret og 
få to tilleggspoeng, mens du må ha minst 85 % frammøte for at Lånekassen konverterer 40 % av 
lånet til stipend. Det er også viktig å være oppmerksom på at en del arbeidsgivere er svært 
opptatt av fraværet, siden det kan fortelle noe om hvor stabil du er som arbeidskraft. 
 
Dersom du får for høyt fravær, må du kanskje slutte ved skolen og får ikke vitnemål. Avbrudd 
fører også til en økonomisk kostnad i forhold til skolen. Lånekassen vil ikke omgjøre noe av lånet 
til stipend ved avbrutt skolegang eller for høyt fravær. Det er derfor viktig at du holder fraværet 
lavt for å unngå ubehageligheter. 
 

SIKKERHET 
 

Tilsynslærer: 
En av de ansatte har normalt tilsyn på skolens område. Den som har tilsyn blir kalt for 
tilsynslærer, og har med seg en vakttelefon (479 03 943). Vi har også nattevakt som ligger på 
vaktrommet (hus 20, rom 1).  
 
Om du trenger hjelp eller bare ønsker å snakke med noen, må du ikke være redd for å ta kontakt 
med tilsynslærer. 
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Husene: 
Husene er en del av skolens pedagogiske tilbud, og er ikke ordinære hybelhus. Husmor, 
internatleder, vaktmester, tilsynslærer og rektor kan gå inn på rommet ditt ved mistanke om 
regelbrudd, for å påse at sikkerheten ved skolen blir ivaretatt eller for å utføre vedlikehold. Du vil 
normalt være med på en slik inspeksjon, men i enkelte tilfeller kan dette skje uten varsel. 
 
Vaktmester Kurt går innom husene på mandag i vasketimen og husmøtet, og spør da om det er 
noe som skal fikses eller det er noe annet han kan hjelpe til med.  
 
Fellesstua skal være møblert slik som når du kommer til skolen, for å sikre oss at alle på huset 
kommer seg ut av rommet i en nødsituasjon. Du har ikke lov til å sette sammen sengene uten at 
du får hjelp til det, for å unngå at golvet blir ødelagt. 
 
Skolen er hjemmet ditt, og du må rydde etter deg både på huset og i skolebygningen. Selv om 
det er ditt rom, har skolen ansvar for bruken også når det blir brukt av elever. Det er viktig at 
rommet ditt er rent og ryddig. Fellesrommene på husene (fellesstue, kjøkken og vaskerom) skal 
også være rene og ryddige. Elevene har ansvar for dette, og arbeidet blir kontrollert av huslærer 
på husmøtet hver mandag.  
 
Husmor og vaktmester tar også runder på hus og rom noen ganger i uka, og gir tilbakemelding 
dersom det ikke er ryddig eller rent nok.  
 
Større husvask tar vi til vanlig før ferier og før avslutning av skoleåret.  
 

Brann: 
Bømlo Folkehøgskule er en internatskole, og kravene til brannsikring er strenge. Det sier seg selv 
at en brann i et skoleinternat vil kunne få store konsekvenser om vi ikke har gode rutiner.  
 
Skolen har moderne brannsentral og detektorer i alle rom. Ved røyk eller varme vil alarmen gå, 
og vi evakuerer bygningene. Det er også manuelle brannmeldere i alle ganger. 
 
Skolens brannsentraler er ikke koblet opp til brannvesenet, men tilsynslærer, vaktmester og 
ledelsen ved skolen vil automatisk bli varslet via melding og telefon fra brannsentralen på skolen. 
 
Det er brannslanger og pulverapparat tilgjengelige i skolebygningen, på husene og sjøhuset. 
Elevene gjør seg kjent med bygningene og slokkeutstyr sammen med vaktmester og 
brannansvarlig på første skoledag. Første skoleuka kommer også Bømlo brannvesen og har en 
grundig øvelse.  
 
Elevene har et stort ansvar for å holde orden på husene og skolen, slik at rømming kan skje uten 
hindringer. Det betyr bl.a. at klesstativ, sko og andre løse gjenstander ikke skal ligge på golvet 
foran utgangsdørene på husene. Ved en rømming kan det hende det ikke er lys og sikt. 
 

Bruk av åpen ild (f.eks. stearinlys) er ikke tillatt på husene, og du må ikke legge PC, TV eller andre 
elektriske apparater i senga. PC skal stå på en hard overflate, aller helst på et bord. 

Ved rømming skal elevene gå rolig ut av bygningene og lukke dører og vinduer i den grad en har 
tid til det. Du skal stille opp utenfor skolebygget, husene eller sjøhuset. Elevrådsrepresentanten 
på huset skal se til at alle elevene er kommet seg ut av huset. 
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Ansatte har ansvar for å telle opp elevene og få oversikt over hvor alle er. Når brannvesenet er 
på plass, vil de få vite om noen elever er savnet, slik at de må gå inn i bygningene og søke.  
 

Misbruk: 
Ved misbruk av brannsikkerhetssystemet kan du bli stilt økonomisk ansvarlig, og du kan få en 
disiplinærreaksjon. Dette gjelder f.eks. ved tildekking eller fjerning av brannmeldere, falsk 
alarm/falsk utrykning, misbruk av slukkeutstyr etc. 
 

Sykdom: 
Dersom du blir syk på skolen, har vi et godt samarbeid med legesentrene på Bømlo og den 
interkommunale legevakten. Du tar kontakt med vakttelefonen, tilsynslærer eller husmor, så 
hjelper vi deg videre. Må du bli kjørt til lege, hjelper vi deg med det – dersom det ikke passer 
med buss. Du må da betale for leie av bil. 
 
Skolen har selvsagt alt nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig for tilsynslærer til enhver tid. Alle 
ansatte får opplæring i førstehjelp. 
 
Har du behov for oppfølging av psykisk art, så har skolen egen Helsebror og et godt samarbeid 
med Stord DPS. Helsebror arbeider i utgangspunktet torsdager fra kl. 09.00-14.00. Helsestasjon 
for ungdom på Bremnes er åpen hver onsdag mellom 16.00 til 18.00. Dette er et gratis 
lavterskeltilbud, og det er ingen timebestilling. Kostnad til lege, helsestasjon og DPS må du dekke 
selv.  
 
Dersom skolen blir rammet av sykdom av epidemisk art, vil dette bli håndtert i samarbeid med 
lokalt helsevesen. I alvorlige tilfeller vil vi kanskje måtte stoppe eller redusere undervisningen, 
elever må dra hjem, elever må isoleres etc., alt etter hva som skjer. Du må være innstilt på at 
strenge grep kan måtte tas for å sikre alles sikkerhet og helse. 
 
Skal du til lege, tannlege m.v. må du tilpasse timen til bussrutene, slik at du ikke er avhengig av 
andre. Busstider til og fra skolen henger på oppslagstavla i gangen. Du får ikke fravær om du 
leverer dokumentasjon på konsultasjon hos lege, tannlege mm.  til rektor. 
 

Kriseplan: 
Skolen har plan for håndtering av en krisesituasjon. Oppgaver blir fordelt, og det er i slike 
situasjoner viktig at vi er disiplinerte. Som hovedregel blir elever og personale samlet i 
auditoriet. Her får du all informasjon og hjelp du trenger.  
 
Det er viktig at kun skolens representant snakker med pressen, vanligvis rektor. 
 
Det er viktig å varsle hjemmet og venner, men ikke før familien til de det gjelder er varslet. 
Dette vil vi få beskjed om så snart politiet har vært i kontakt med hjemmene. Vi må derfor be alle 
elever vente med å ta kontakt med andre til situasjonen er avklart og vi har fått tilbakemelding 
om at det er greit å gjøre. Du bør ikke bruke sosiale medier i slike sammenhenger før situasjonen 
er helt avklart. 
 

Forsikring/Sikkerhet/Helse: 
Du er selv ansvarlig for dekkende forsikringer. Dette gjelder reiseforsikring, fritidsforsikring, 
forsikring av eiendeler etc. For de fleste betyr dette å sjekke om familiens forsikringer dekker 
skoleoppholdet ditt, noe de ofte gjør. 
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Skolen har ansvarsforsikring og ulykkesforsikring dersom skade oppstår i forbindelse med skolen 
og undervisningen. Dette dekker større skader, invaliditet etc. 
 
Ønsker du forsikring utover dette, må du ta kontakt med eget forsikringsselskap. Vi anbefaler en 
helårs reiseforsikring som dekker alle reiser i inn- og utland, fra et forsikringsselskap som er 
tilknyttet SOS International. Ved ulykker i utlandet, vil de stille med skandinavisktalende 
personell i løpet av kort tid, og det er også enklere å ordne hjemtransport etc. for den syke. SOS 
International garanterer videre at behandlingsutgifter vil bli dekket. 
Ta gjerne kontakt med skolen om du ønsker mer informasjon om forsikring.  
 
Alle utgifter til lege, legevakt, medisin, transport etc. under skoleoppholdet på Bømlo må du 
dekke selv. 

 
Reise og veggdyr: 
Det er et økende problem at vi tar med oss veggdyr tilbake til landet når vi er på reise. Veggdyr 
er en liten blodsugende parasitt som en gjerne får med seg fra hotellrom via kofferten. Det 
spiller liten rolle om det er et billig eller dyrt hotell, dyret kan finnes over alt. Det er ikke farlig og 
sprer ikke smitte, men er ganske utrivelig og svært vanskelig å bli kvitt. 
 
Noen gode råd for å redusere faren for å ta dem med hjem: 
 

1. Bruk helst hard koffert, den har færre sømmer og kanter som veggdyret trives i. 
2. Sjekk senga, rundt senga, under senga, kanter på madrassen, sprekker mellom sengegavl 

og madrass etc. Dyret er i nærheten av maten, altså senga. Finner du veggdyr, bytt rom. 
3. Ikke ha kofferten i nærheten av senga, og hold den alltid lukket. Sett den helst høyt, f.eks. 

på koffertstativ. Sett kofferten på badet når du kommer til rommet mens du sjekker 
rommet. 

4. Ikke legg klær på senga. De skal ligge i lukket koffert. Heng helst ikke opp klær i skap eller 
legg i skuffer. Sjekk iallfall nøye før du gjør det. 

5. Ikke legg kofferten på senga når du kommer hjem. Pakk opp nøye og sjekk etter dyr. 
6. Pakk bare klær som tåler 60 grader. Pakk i tett pose og putt alt direkte i vaskemaskinen 

når du er hjemme igjen. Dyra tåler ikke vask på 60 grader. 
7. Får du stikk eller bitt etter tur, få det sjekket raskt. Det er svært dyrt å utrydde veggdyr i 

et bygg. Rask reaksjon gjør utrydding enklere og billigere. 
 
For å unngå å ta med oss veggdyr inn i husene, har skolen eget «bugs»-rom som blir brukt til 
varmebehandling av klær etter linjeturer til land som har veggdyr.  
 

ØKONOMI 
 

Innmeldingspenger: 
Når du takker ja til skoleplass ved Bømlo Folkehøgskule betaler du innmeldingspenger, også kalt 
administrasjonsgebyr.   
 

Nøkkel til rom og hus: 
Når du kommer til skolen, får du utlevert din egen nøkkel til rommet ditt og ytterdøra på huset 
du bor på. Mister du nøkkelen i løpet av skoleåret, må du betale kr 200. 
  

Erstatningsansvar: 
Du er ansvarlig for alt skadeverk du eventuelt forvolder i løpet av skoleåret. Du belastes de 
utgifter skolen har med å reparere skaden, for eksempel å bytte et knust vindu.  
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Uhell i undervisning er du normalt ikke ansvarlig for. Unntaket er når du er grovt uaktsom, da 
kan de vanlige reglene for ansvar gjøre seg gjeldende. 
 

Fellesutgifter: 
Alle utgifter som vaskemiddel, ulykkesforsikring, årbok, skolegenser etc. er med i fellesutgiftene 
som blir fakturert rundt 15. august (før du kommer til skolen). 
 

Fellesturer: 
Det du betaler for fellesturer gjennom skoleåret dekker også skoletur til Hovden en uke i januar, 
tur til Preikestolen, ekskursjoner i nærområdet (Bømlo-rundt og Espevær), samt transport til 
Rubbestadneset for å ta hurtigbåt til Bergen Lufthavn Flesland, eller til Føyno for å ta Kystbussen, 
når du skal hjem i ferier. 
 

Studiebevis: 
Det blir bestilt elektronisk studiebevis til deg første skoleuka. Med ISIC-kort får du billigere 
transport når du reiser.  
 
Vi anbefaler også å skaffe deg et «Skyss-kort», enten som fysisk kort eller som mobilapp på 
telefonen din, slik at det er enklere å ta buss til og fra skolen. 
 

Linjeutgifter: 
Det er bare Friluftsliv Vill Vest og Kajakk, klatring & topptur som har linjepenger til å dekke 
aktiviteter på disse linjene gjennom skoleåret. Beløpet blir fakturert i august. 
 

Statens lånekasse for utdanning: 
Forholdet mellom Lånekassen og deg er personlig. Du må derfor henvende deg direkte til 
Lånekassen ved alle spørsmål. Det skolen gjør er å bekrefte at du har møtt opp og faktisk er elev 
på skolen.  
 
Etter endt skoleår sender vi bekreftelse på at du har gjennomført året. Betingelsen for at året blir 
godkjent, er at du ikke har for høyt fravær.  
 
Som nevnt må du ha minst 90 % frammøte for å få godkjent skoleåret og få to tilleggspoeng, 
mens du må ha minst 85 % frammøte for at Lånekassen skal konvertere 40 % av lånet til stipend.  
 
Er du utenlandsk statsborger og vil søke om lån i Lånekassen, må du få norsk personnummer. 
 

LO-stipend: 
Dersom du selv eller foreldrene dine er medlemmer av et fagforbund tilknyttet LO, kan du få 
tildelt stipend. De ulike forbundene har ulike regler, og det er ikke alle som gir stipend. Dersom 
du ønsker å søke om stipend, må du levere forbunds- og medlemsnummer i resepsjonen første 
skoleuka, så videresender vi søknaden din. 

 
Forbehold: 
Elever som slutter i løpet av skoleåret, må betale for seks uker etter at de har sluttet. 
 
Vi tar forbehold om endring av pris for linje- og skoletur som følge av valutakurser, fly- og 
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi ikke selv råder over. 
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SKOLEHVERDAGEN 
 

Morgensamling: 
Morgensamling er obligatorisk, og vi forventer presist frammøte. Det er en tilsynslærer som 
normalt har ansvar for morgensamlingen, men det er ikke tilsynslærer som har ord for dagen.  
 
14 dager etter skolestart blir du som elev utfordret til å ha ord for dagen. Du vil få beskjed fra 
linjelærer når du skal ha ord for dagen, samt tips til hva du kan snakke om. Du kan også ha ord 
for dagen sammen med en annen elev.  
 

Trivselsgjeng: 
Hver uke har noen av elevene ansvar for trivselen ved skolen.  
 
Oppgavene til trivselsgjengen er: 
 

▪ Sitte ved bordet nærmest kjøkkenet sammen med tilsynslærer 
▪ Rydding av bord og oppvask på kjøkkenet etter hvert måltid 
▪ Møte 15 minutter før kveldsmaten for å sette ut mat  
▪ Se til at skolen er ryddig 
▪ Møte tilsynslærer utenfor resepsjonen kl. 22.00 for rydderunde 
▪ Komme med forslag til aktiviteter og trivselstiltak på fritiden 

 

Datamaskiner, internett og sosiale medier: 
Du kan koble deg opp mot internett i skolebygningen, husene eller sjøhuset. Informasjon om 
passord henger flere plasser. Det er trådløse nettet er åpent fra 07.00 til 01.00 på hverdager.  
 
Første skoleuka vil du få møte dataansvarlig ved skolen, som vil informere deg om nettverket, 
gode rutiner, gi deg tilgang til egen e-postadresse mens du er elev ved skolen etc. Han kan også 
spore ip-adresser, for å hindre at infiserte maskiner skader det trådløse nettet. 
 
De ulike datamaskinene på skolen kan benyttes av alle som ønsker det.  I resepsjonen står det en 
maskin som du kan skrive ut fra om du ønsker det. Den er tilgjengelig i kontortiden, og etter 
avtale med tilsynslærer. Det er også mulig å bruke datamaskinene på grupperom, og skolen har 
også flere bærbare maskiner. 
 

Personvern: 
Enhver er ansvarlig for å følge personvernreglene når det gjelder spredning av personopp-
lysninger, bilder og film av medelever eller ansatte. Du har ikke lov å spre slike ting i sosiale 
medier uten tillatelse fra de som er med. Brudd kan føre til disiplinærsak eller i verste fall 
politianmeldelse og utvisning. 
 
Dersom du ikke ønsker at foto av deg blir lagt ut på hjemmesiden vår, Facebook, Instagram, i 
brosjyren vår etc., må du opplyse om det når du starter på skolen. Dette gjør du når du skriver 
under på skjema med nærmeste pårørende, der du nederst på arket kan krysse av for dette. 

 
Får du besøk? 
Som elev kan du selvsagt ta imot besøk i løpet av skoleåret. Men også her er det noen hensyn å 
ta, siden vi er mange som bor tett. Dersom du ønsker å ta imot gjester som skal bo på huset, er 
det først og fremst rom-kameraten du må ta hensyn til om du bor på dobbeltrom.  
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Du gir beskjed til sekretær i resepsjonen om du får besøk. Alle gjester betaler kr 200 pr døgn på 
rommet ditt eller kr 400 på eget rom, dersom det er noe ledig. Dette dekker overnatting og 
måltider. Vi gir ikke fradrag om den besøkende ikke ønsker alle måltider.  
 

Bruk av skolen: 
Skolen er åpen for elevene fra 07.00 om morgenen til 22.30 om kvelden. I dette tidsrommet kan 
du i utgangspunktet bruke alle rom og alt utstyr på skolen. Det kan være noen restriksjoner på 
utstyr som disponeres av den enkelte linje, og eventuell bruk avtales da med linjelæreren. 
 
Gymsal og klasserom er normalt til fri bruk så lenge de ikke er opptatt til undervisning eller 
utleie. 
 
Husk at dersom du bruker et klasserom, så er det viktig å rydde så det er klart til undervisning 
neste dag. 
 
Av sikkerhetshensyn må du sende melding til vakttelefonen når du drar ut og når du kommer 
tilbake dersom du bruker en av båtene eller kajakkene utenom skoletid.  
 

Mat og drikke på skolen: 
Hovedregel er at mat og drikke inntas i matsalen. Du har ikke anledning til å ta med mat og 
drikke til andre rom. Unntaket er når elevrådet har møte i lunsjen.  
 
Det kan også være restriksjoner på andre rom. Grunnen er alltid den samme, vi ønsker å ha det 
rent og hyggelig og må ta noen hensyn. Vi er også opptatt av å bevare møbler rene og hele så 
lenge som mulig, så vi ber alle vise hensyn og f.eks. ikke ha sko oppi møbler etc. 
 

Fritidstilbud: 
Skolen gir tilbud om aktiviteter de fleste ettermiddager. Tilsynslærer og miljøarbeidere har som 
hovedregel daglig tilbud om aktivitet på skolen. Elevgrupper kan også arrangere ting som er 
frivillige tilbud for elevene. 
 
Vi oppfordrer alle til å tilby aktiviteter til sine medelever. Er du aerobic-instruktør, spiller 
håndball, driver med fluebinding etc.? Sett opp et oppslag om tid og sted, og du vil helt sikkert få 
mange med deg som har lyst til å lære noe nytt. 
 

Post: 
Dersom du får post, blir denne lagt i posthyllene i gangen ved administrasjonen (to elever deler 
en hylle). I resepsjonen kan du kjøpe konvolutter og frankere brev. Posten kommer til skolen før 
middag og blir lagt ut i posthyllene til hver elev. Det er postlevering annenhver dag. 
 

Varme på husene: 
Du styrer selv varmen på rommet ditt på huset, der det er varmeovn under vinduet og 
varmekabler på badet. Husk å skru av ovnen om du åpner vinduet. I fellesstua er det varme-
pumpe som dere kan stille inn på den temperaturen dere vil ha på huset. Det bør ikke være 
nødvendig å ha det varmere enn rundt 23 grader. 
 

Komfyrvakt: 
På alle kjøkken på husene er det komfyrvakt. Ved å koble ut strømmen skal den hindre brann 
forårsaket av komfyren. Komfyrvakten er en boks plassert over komfyren, og på den finner du en 
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liten knapp som kan slå strømmen på igjen dersom den har blitt slått ut. Så er det ikke strøm på 
komfyren, er det ofte her du må slå den på. 
 
Tekokere/kaffetraktere etc. skal alltid ha korttidstimer. Denne må du slå på for å få apparatet til 
å fungere. Den kobler ut strømmen igjen etter litt tid, av sikkerhetsmessige årsaker. 
 

Tilsynslærer: 
Tilsynslærer er til stede fra middag til neste morgen. Er dagens tilsynslærer ute et ærend, er det 
andre som overtar ansvaret. Tilsynslærer nås på telefon 479 03 943. Du kan også sende sms.  
 
Vakttelefonen er i resepsjonen på dagtid, og den blir dermed betjent hele døgnet.  
 
Skulle du ha behov for tilsynslærer og du ikke oppnår kontakt, må du handle utfra situasjonen og 
for eksempel ringe nødnummer eller legevakt. 
 

UT AV «BOBLEN» 
 

Vi trenger også impulser utenfra folkehøgskoleverdenen vår, og da kan du enten gå eller sykle 
2,5 km bort til «Kanalen», der du finner matvarebutikk med post i butikk og en liten sittegruppe, 
samt en bensinstasjon.  
 
Du kan også kjøre 25 min. til kommunesenteret Svortland (Bremnes), der det er kjøpesenter med 
ulike butikker, bank, kafe, apotek, svømmehall, tannlege, legekontor etc. På Våge skule (ca. 400 
meter fra skolen) er det bibliotekfilial. Her er også fotballbane og en motocrossbane.  
 
Det er fornuftig å samkjøre og hjelpe hverandre, og på dagtid lønner det seg å kontakte sekretær 
i resepsjonen for å høre om kanskje andre skal til Svortland. 
 

VIS RESPEKT FOR HVERANDRE 
 

Dette året skal du bo sammen med folk du ikke kjenner. Noen vil være like deg, andre svært 
ulike deg. Dette er spennende, givende og utfordrende. Møter du medelever med respekt, 
toleranse og forståelse, åpner du døra for vennskap for livet. 
 

PRISER OG ENDRINGER 
 

For oppdaterte priser for innmeldingspenger, fellesutgifter, skoleturer etc., viser vi til hjemme-
siden vår under «Praktisk informasjon». 
 
Vi tar forbehold om endringer som kan komme underveis i skoleåret. Eventuelle endringer vil bli 
lagt inn i dette dokumentet etter at du som elev er blitt orientert om det. 
 
 
Finnås, desember 2022 
 
 
Magne Grøneng Flokenes/s/ 
Rektor 
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