
Sommerhilsen fra Sandefjord folkehøyskole

Linjelærer:
Gunn Aune
E-post:  gunn.aune@vtfk.no
Telefon: 986 23 675
Instagram: @fashion_re_design_sandefj.fhs

Jeg ser at du er en av de utvalgte som har kommet inn og skal begynne på Fashion design og 
redesignlinja på Sandefjord folkehøyskole til høsten! Velkommen til et kreativt og inspirerende 
miljø med folk fra hele landet. Jeg heter Gunn og skal være linjefagslæreren din.  Her kommer noen 
opplysninger om linja og litt informasjon om hva du trenger å ta med deg til skolestart.

Du kan glede deg til et år uten pensum og karakterer, innholdet bestemmer vi sammen. Du kan 
gjerne begynne å legge planer for hva du har lyst til å lære/lage på linja. Uansett hvordan vi vinkler 
faget kommer vi ikke utenom at det blir mye praktisk jobbing, litt tegning og masse sying. Hvis 
du har sy- og tegnesaker liggende hjemme, er det bare å ta det med! Skolen har en symaskin til 
hver elev, fire overlockmaskiner på deling og tre store klippebord. Vi har en forholdsvis ny og flott 
sømavdeling, jeg ser fram til å ta imot dere der!

Til innkjøp av stoff og annet tilbehør bruker vi Stoff og Stil i Drammen. Har du noe som kan brukes til 
omsøm og redesign så ta det med – sjekk loft og kjellere hos bestemødre og tanter i sommer!  Vær 
også på jakt etter stoffer og tilbehør som bånd, perler, fjær og stoffbiter du syns er fine, eller noen 
andre skatter som kan brukes.  Skolen dekker en del av utgiftene til stoffer, stort sett det du trenger 
i timene.  Er du veldig produktiv må du betale noe selv, men da kan du kanskje trekke fra noe på 
klesbudsjettet?

Jeg ønsker deg en riktig god sommer :) Jeg ser fram til et spennende arbeidsår sammen med deg og 
gleder meg til å treffe deg 21. august.

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!


