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Velkommen til Sandefjord folkehøyskole! 
 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg. Vi håper at du også har store forventninger til skoleåret, og 
at du er villig til å by på deg selv og bidra til at vi får et flott år på Sandefjord folkehøyskole. Du 
vil komme til en skole hvor kvalitet og kreativitet står i fokus! 

Du er velkommen til skolen søndag 21. august fra kl. 13.00. Da er vi her for å ta deg imot, og du 
får tid til å installere deg på rommet ditt før den offisielle åpningen av skoleåret, som starter  
kl 16.00 i gymsalen.  

Vi legger ut informasjon på våre nettsider og facebook-sider. Ta derfor en tur innom 
sandefjordfhs.no. På hjemmesiden kan du også lese om vårt verdigrunnlag og vårt reglement, og 
her finner du mer informasjon. 

Husk å melde deg inn i vår lukkede gruppe på Facebook for elever og ansatte ved skolen; 
2022/23 Sandefjord folkehøyskole. 

Hvis du fortsatt lurer på noe, så ring tlf. 33 42 17 90 eller send en e-post sandefjordfhs@vtfk.no 

Hjertelig velkommen til Sandefjord folkehøyskole i august! 

 

 
Sandefjord, juni 2022 
Med vennlig hilsen 

 

Knut Søyland 
rektor 
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KALENDER ELEVER 2022/23 

 
  

Skolestart Søndag 21.08, kl.16.00 (innsjekk kl. 13.00-15.30) 

Høstferie Uke 41: fredag 7.10 (fra kl.12.00) t.o.m. søndag 16.10  

Høstfest, familien 
inviteres til skolen 

Lørdag 12.11 

Juleferie Søndag 18.12 (fra kl. 12.00) t.o.m. mandag 2.1 

Vinterferie Uke 8: fredag 17.02 (fra kl. 12.00) t.o.m. mandag 27.2 

Studietur USA April/mai 2023 - Eksakte dager kommer vi tilbake til 

Påskeferie Fredag 31.3 (fra kl.12.00) t.o.m. mandag 10.4 

Linjeturer Avklares ved oppstart 

Skoleavslutning Lørdag 13.5 Kl. 12.00 

 

I skolens ferier (høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) er skolen og internatet stengt 
for elever.  
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Praktiske opplysninger skoleåret 2022/23    

Forsikring 
Skolen har tegnet kollektiv ulykkesforsikring og reiseforsikring for elever. Forsikringen dekker ulykker 
som inntreffer under opphold ved skolen, også utenom ordinær undervisningstid, samt under reiser til 
og fra skolen i forbindelse med ferier o.l.  

I tillegg bør elevene ha en egen reiseforsikring som dekker reiser du gjør utenfor skolens regi, f.eks hvis 
du reiser bort en helg eller i en ferie. 

 

 
Pass 
Sandefjord folkehøyskole reiser på linjeturer til utlandet med alle klasser, i tillegg skal vi på felles skoletur 
til New York våren 2023. Sjekk at du fra skolestart har elektronisk lesbart pass som er gyldig minst til 
31.12.23. Du skal ta med pass til skolestart. 

 

Internat og elevrom  

• Skolen har to internatbygninger der nesten alle rom er dobbeltrom. Rommene er på ca. 14 kvm, 
og er innredet med to senger (90 x 200 cm rammemadrasser), bord, et garderobeskap til hver og 
vask/speil. Høyde under sengen er ca. 20 cm. 

• Du må selv sørge for vask av sengetøy og klær. Tøy kan vaskes gratis i skolens vaskeri.  
• Alle elever må i løpet av skoleåret være ukesansvarlige hvor de har kjøkkentjeneste ved måltider. 
• Alle elever har internatvask på felles bad og ganger på internatet gjennom skoleåret. 
• Alle elever må selv vaske sine egne rom. 
• Det er trådløst internett over hele skolen.  
• Det er to sett doble kontakter på hvert elevrom, så det kan være lurt å ha med en egen 

kontaktskinne. 
• Separate dusjer og toaletter finnes på gangen i hver etasje. 
• Ønsker du å snakke med sosiallærer Hanne Janshaug før skolestart kan du sende en e-post til 

hanne.janshaug@vtfk.no, så ringer hun deg opp i starten av august. 
• Sjekk ellers hva linjelærerne har skrevet om utstyr i sommerbrevet + pakkeliste. 
• Nettbank bør du disponere ved skolestart. 

 
Dersom noe er kommet i veien slik at du ikke kan møte til fastsatt tid, må du gi skolen melding om dette 
før skolestart. Ta kontakt med skolen på sandefjordfhs@vtfk.no eller tlf. 33 42 17 90. 
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PAKKELISTE  

Her er noen tips om hva du må og kan ha med deg til skolen. 
Utover dette tar du selvfølgelig med deg det du mener du trenger i hverdagen. 

Ting du må ta med: 

• Dyne, pute 
• 2 sengesett inkl. laken (90 x 200 cm) 
• Håndklær, kluter 
• Toalettsaker 
• Medisiner hvis du bruker, Paracet/Ibux 
• Pass som er gyldig til minst 31.12.23 
• Forsikringsbevis som er gyldig ut mai 2023. Se info om forsikring under praktiske 

opplysninger. 
• Nettbank bør du disponere ved skolestart 
• Noen pene klær  
• Hverdagsklær og sko 
• Innesko/slippers 
• Gode joggesko/tursko 

 

Ting du kan ta med: 

• Badetøy 
• Et sengeteppe/pledd, en rye, duk, en liten skittentøykurv 
• En kopp, noen bilder etc. for å gjøre det hyggelig på rommet 
• Sykkel (vi har sykkelstall med tak som er låst) 
• Sovepose 
• Turklær, vindtett, etc. 
• Treningstøy og joggesko som ikke lager merker inne (vi har flere valgfag hvor du trenger 

dette) 

 

Det er viktig at dere også leser brev fra linjefagslærer grundig, da de også har 
ønsker om hva dere bør ta med av utstyr før skolestart. 
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Kostnader elever 2022/23  
    

Alle linjer – lik pris: 122 500,- 
Innmeldingspenger (betalt ved opptak): 2 500,- 
Totalpris: 125 000,- 

Elever som får offentlig støtte til spesialkost/diett (f. eks. cøliaki), betaler ca. 70 % av takst fra 
NAV for å dekke skolens ekstrautgifter. Dette kommer i tillegg til totalprisen. 
 
Vi gjør deg oppmerksom på at følgende er inkludert i prisen: 

• Fri tilgang til skolens trådløse nettverk. 
• Alle utgifter i forbindelse med undervisning. 
• Klasseturer og skoleturer. 
• ID-kort, skolebilde og årbok. 
• Tilgang på vaskemaskin og tørketrommel. 
• Hus og kost. 

 
BETALINGSPLAN 2022/23: 

Forfall dato  Faktura fra 
skolen: 

Utbetaling fra Lånekassen  
(ved stipend/lån ca. den 15. hver mnd.) 
Folkehøyskoler får utbetalt for 10 mnd. 

30.08.22 26 850,- 23 437,- 

20.09.22 8 600,- 8 787,- 
20.10.22 8 600,- 8 787,- 
20.11.22 8 600,- 8 787,- 
20.12.22 8 600,- 8 787,- 
20.01.23 26 850,- 23 437,- 
20.02.23 8 600,- 8 787,- 
20.03.23 8 600,- 8 787,- 
20.04.23 8 600,- 8 787,- 
20.05.23 8 600,- 8 787,- 
Totalt: 122 500,- 117 170,- 

 

Tabellen viser når du skal betale inn kostnadene til skolen.  
Kontoret sender faktura til deg hver måned. 
Ingen må bruke kid nr. til andre elever.  
Ta kontakt med kontoret hvis du har mistet faktura. 

Tabellen viser de normale 
kostnadene du får som elev ved 
Sandefjord folkehøyskole 
skoleåret 2022-2023. Kostnadene 
er stipulert ut fra en viss aktivitet 
på linje-fagene. Dersom du for 
eksempel velger å lage mange og 
kostbare ting i formingsfagene, vil 
det medføre tilleggskostnader. 
Alle innbetalinger skal betales via 
bank til fylkeskassereren i Vestfold 
og Telemark Fylkeskommune. 
Etter skolestart vil du regelmessig 
få fakturaer fra skolens kontor. 
Dersom du ikke betaler etter 
avtale, kan du miste skoleplassen. 
Se for øvrig vedlagt informasjon 
vedr. lånekassen.  
 

NB! Dersom du slutter i løpet av 
skoleåret, må du betale kr. 3700,- 
pr. skoleuke du har gått på skolen 
+ 6 uker ekstra. 
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INFORMASJON OM SØKNAD TIL STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 2022/23 
 
Det er viktig at du leser informasjon nøye og grundig på www.lanekassen.no før du søker.  
 
Som elev på folkehøyskole kan du få basislån på inntil kr. 117 170,- i undervisningsåret 2022-23.  
Basislånet utbetales som et lån, hvorav 40 % av lånet kan bli gjort om til stipend hvis du oppfyller 
kravene for omgjøring. Du må være borteboer for å få omgjøringslån (stipend). Ikke sett opp din 
hjemmeadresse, men bruk skolens adresse. Hvis du bor hjemme, har du ikke rett på å få gjort om lån til 
stipend. Vær klar over at utdanningsstipendet blir behovsprøvd etter inntekten og formuen din. Du 
trenger ikke melde flytting til folkeregisteret. 

BASISLÅN I INNTIL 10 MND. PÅ EN FOLKEHØYSKOLE (fullt stipend og lån)      

Ordinært lån (kan ikke bli stipend) 70 302,- 
Omgjøringslån (kan bli stipend) 46 868,-        
Basislån (stipend og maks lån) 117 170,- 

  
Når kan jeg søke? 
Du kan søke nå, men søknaden blir ikke behandlet før skolen (vi) «bekrefter opptak» ved lærerstedet rett 
etter skolestart. Du vil få pengene inn på konto ca. 1 uke etter dette. 
Utfylling: Les om «elektronisk signering» før du begynner å søke 
NB! Elever som bor i utlandet må registrere norsk adresse i folkeregisteret med personlig oppmøte. 
 
Søknadsprossessen 
Du må søke elektronisk på nett: www.lanekassen.no. 
Gå til ”Andre utdanninger i Norge”. Velg «Folkehøgskole». Les informasjon. 
Ha bank-ID klart for å signere.  
Deretter søker du ved å følge prosedyren trinn for trinn. 
Du må bruke ditt eget private kontonummer (lønnskonto). 
Lærersted:    Sandefjord folkehøyskole  
Utdanning:    Helårskurs 
Avslutningsmåned:   Mai 2023 
Boligadressen ved lærerstedet: Sandefjord folkehøyskole, Skiringssalveien 160, 3213 Sandefjord 
 
Informasjon vedrørende utbetaling: 
Den første utbetalingen i skoleåret kommer når skolen har bekreftet at du har begynt der. 
Du får utbetalt et større beløp i starten av hvert semester enn i de andre månedene. 40 prosent av 
støttebeløpet hvert semester blir utbetalt den første måneden. 
Pengene blir utbetalt den 15. i hver måned, unntatt den første utbetalingen. 
 
Kontaktperson på skolen er Anita K. Hansen, anita.hansen@vtfk.no. 
 
Lykke til med utfyllingen. 


