
 

 

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 er velkommen på skolen søndag 23. august 2020. Vi åpner skolen for mottak fra kl. 
10:00 den dagen. Da er vi her for å ta imot deg, og du får tid til å installere deg på rommet 
ditt før den offisielle åpningen av skoleåret kl 18:00. Grunnet Covid-19, har vi besluttet at 
åpningen av skoleåret 20/21 i skolens gymsal, vil kun være åpent for elevene og vil 
streames i sin helhet slik at foreldre og andre kan ta del i åpningen uten å være tilstede 
fysisk. Foreldre eller andre som kjører deg/følger deg vil kun ha anledning til å følge deg 
og hjelpe deg på plass før de må returnere. 

Skolestart er alltid spennende, men spesielt spennende i år på grunn av Covid-19-
situasjonen. Det vil uansett ha konsekvenser for vår skole. Men – vi planlegger å starte 
som normalt. Vi kommer til å ha sterkt fokus på smittevern og hygiene, både på 
internatene, ved måltider, i klasserom og fellesarealer. Vi er i ferd med å utarbeide vår 
egen lokale plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Planen vil inneholde tiltak 
for å møte den kommende smittevernsituasjonen ved skolestart. 

Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i 
forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet og vår eier Vestfold og Telemark 
fylkeskommune, kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, 
og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner og skoler. Det har ikke 
kommet egen veileder for folkehøyskolene ennå, men vi følger med på veilederne som 
har blitt laget for andre typer skoler i vårt arbeid med forberedelser for neste skoleår - 
inntil vår veileder kommer. 

Alle våre utenlandsturer som var tenkt gjennomført høsten 2020, utsettes til våren. 
Det er mange faktorer som spiller inn på våre avgjørelser knyttet til reiser utenlands, 
blant annet smittesituasjonen i de landene vi skal reise til og de til enhver gjeldende 
reiseråd gitt av norske myndigheter. Vi kommer ikke til å reise utenlands før vi får 
klarsignal fra UDI/myndighetene om at det er trygt å reise. Eventuelle endringer på 
reisemål, tidspunkt og innhold vil vi være raske med å formidle til deg som elev.  

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er 
fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg. Uansett så skal vi tilpasse 
oss slik alle skal ha det trygt på skolen! 

 



 

Vi legger ut informasjon på våre nettsider og facebook-sider. Ta derfor en tur innom 
www.sandefjordfhs.no og facebooksiden «2020/21 Sandefjord folkehøyskole». Vi 
legger ut mer informasjon fortløpende, men følg spesielt godt med fra begynnelsen av 
august. 

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

Det blir fint å møte deg 23.august! 

 
Sandefjord, juni 2020 
Med vennlig hilsen 

 

Knut Søyland 
rektor 

 

 

 



Det gleder meg å se at du er tatt opp som elev ved musikkproduksjon 
og låtskriving på Sandefjord Folkehøyskole. Da du antakeligvis er 
nysgjerrig på hva neste år vil by på, ønsker jeg her å gi deg litt nærmere 
informasjon før skolestart.  

På musikkproduksjon og låtskriving har vi linjefag tre dager i uka der vi 
vier mesteparten av tiden vår til å spille sammen og produsere musikk i 
studio. Det vil også̊ være noen uker i løpet av året der vi har flere dager 
med linjefag for å kunne jobbe mer intensivt. Musikkproduksjon og 
låtskriving er et linjefag tilrettelagt for at akkurat du skal få dyrke dine 
interesser i et år, spille sammen med likesinnede og oppdage nye sider 
ved deg selv både som musiker og menneske.  

Dette er ikke musikk på konservatorienivå, men et år der man kan jobbe 
med det man liker aller best på et tilpasset nivå for hver enkelt. Det 
viktigste av alt er at vi blir en sammenspleiset gjeng som får frem det 
beste i hverandre i et trygt og kreativt folkehøyskolemiljø. Når vi føler 
oss klare, får vi flere muligheter til å spille konserter både på og utenfor 
skolen. Fjorårets musikklinje hadde en turne, huskonserter og innspilling 
av egne låter som hovedmål – sammen lager vi nye!  

Det faglige innholdet er naturlig nok knyttet til låtskriving og 
musikkproduksjon, men i tillegg til dette er det viktig å spille mye 
sammen og bli en samspilt gjeng. Dette kan resultere i at vi reiser på 
turne eller spiller flere konserter utenfor skolen.  

Stikkord i faget blir, musikkproduksjon, låtskriving, samspill, konserter, 
studioteknikk, opplæring i studioarbeid og musikkunnskap.  

Skolen har nytt, moderne studio. Dere vil få opplæring i studioteknikk 
allerede fra starten av skoleåret. Studioet er åpent hver dag frem til kl. 
22, så her vil dere ha mye tid til å spille inn egne demoer og 
eksperimentere med lyd. Vi vil også prioritere samarbeid om 
produksjoner slik at vi får ferdigstilt mest mulig i løpet av året.  

Om du har instrumenter eller annet relevant utstyr, er det veldig fint om 
du tar det med til skolestart. Skolen har ellers et godt utvalg 
instrumenter, amper, trommesett, PA-anlegg og mikrofoner.  

Da gjenstår det bare å si at jeg ser veldig frem til å se deg i august! Jeg er 
overbevist om at det vil bli et minneverdig og spennende år for oss alle.  

Kontakt oss gjerne på epost om du skulle ha noen spørsmål: 
sandefjordfhs@vtfk.no,  olaf.haugan@vtfk.no  

  

Ha en fin sommer!  

Hilsen Olaf H. Haugan (faglærer musikkproduksjon og låtskriving)   
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Praktiske opplysninger skoleåret 2020/21  
Forsikring - skolen  

Skolen har tegnet kollektiv ulykkesforsikring i KLP 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.   
  
Forsikring – reiser  

Det er viktig at du allerede fra skolestart sørger for å ha gyldig helårs reiseforsikring med 
avbestillingsforsikring på reiser. Dersom du ikke har helårs reiseforsikring, må du skaffe deg det 
før du kommer til skolen. Snakk med foresatte om dette er i orden. Ta med forsikringsbevis til 
skolestart.  

Pass  

Sandefjord fhs. reiser på linjeturer til utlandet med alle klasser, i tillegg skal vi på felles skoletur 
til New York våren 2021. Sjekk at du fra skolestart har elektronisk lesbart pass som er gyldig 
minst til 31.12.21. Du må ha med pass til skolestart.  

Skolens reglement: 

https://nyweb.vfk.no/skoler/sandefjord-folkehoyskole/meny/Informasjon/REGLER/ 

Vi ber deg sette deg inn i dette før skolestart. 

Internat / rom 

• Skolen har to internatbygninger der alle bor på dobbeltrom. Rommene er på ca. 14 kvm, 
og er innredet med to senger (90 x 200 cm ramme-madrasser), bord, garderobeskap og 
vask. Høyde under sengen er ca. 20 cm.   

• Du må selv besørge 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 rom, så det kan være lurt å ha med en egen 

kontaktskinne.    
• Separate dusjer og toaletter finnes på gangen i hver etasje.  

https://nyweb.vfk.no/skoler/sandefjord-folkehoyskole/meny/Informasjon/REGLER/


 

• Sosiallærer Hanne Veie- Janshaug setter opp romsammensetningen før skolestart. Send 
mail til henne på hanne.veiejanshaug@vtfk.no hvis du har noen spesielle ønsker for 
romkamerat / andre behov.  Hun kan treffes på tlf. 33 42 17 90 fra 05.08.20.  

• 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 / 900 24 602 (vakt tlf).  
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Kostnader elever 2020/21  

  
Følgende er inkludert i prisen:  
WIFI, alle utgifter i forbindelse med undervisning, linjeturer, fellesturer, ID-kort, skolebilde, 
Årbok, fri tilgang på vaskemaskin/tørketrommel, mat og bo.  

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.  

BETALINGSPLAN 2020/21:  

Forfall 
dato   

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

05.09.20  22 650,-  22 458,-  
20.09.20  8 400,-  8 422,-  
20.10.20  8 400,-  8 422,-  
20.11.20  8 400,-  8 422,-  
20.12.20  8 100,-  8 422,-  
20.01.21  22 650,-  22 458-  
20.02.21  8 400,-  8 422,-  
20.03.21  8 400,-  8 422,-  
20.04.21  8 400,-  8 422,-  
20.05.21  8 400,-  8 422,-  
Totalt:  112 500,-  112 290,-  

Tabellen viser hvor mye og hva du skal betale til skolen.   

• Kontoret sender faktura til deg hver mnd.  
• Ingen må bruke kid nr. til andre elever.   
• Ta kontakt med kontoret hvis du har mistet faktura.  
• Dersom du slutter i løpet av skoleåret, må du betale kr.3 400,- pr. skoleuke du har gått 

på skolen + 6 uker ekstra. 
• Dersom du ikke betaler etter avtale, kan du miste skoleplassen.  

Alle linjer – lik pris:  112 500,-  
Innmeldingspenger (betalt ved opptak):  2 000,-  
Totalpris:  114 500,-  



 

 

INFORMASJON OM SØKNAD TIL STATENS 
LÅNEKASSE FOR UTDANNING 2020/21.  
  
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. 112 290,- i undervisningsåret 2020-21.   
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. Vær klar over at utdannings-stipendet blir behovsprøvd etter inntekten og formuen din. 
Du trenger ikke melde flytting til folkeregisteret.  

BASISLÅN & STIPEND FOLKEHØYSKOLE (10 mnd) 

Ordinært lån (kan ikke bli stipend)  67 374,-  
Omgjøringslån (kan bli stipend)       44 916,-  
Basislån (stipend og maks lån)  112 290,-  

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:   
Du må søke elektronisk på nett: www.lanekassen.no.  
Gå til: Utdanning i Norge  -  «Andre utdanninger i Norge» -  Velg «Folkehøgskole» -  «Gå til søknaden» - 
velg «elektronisk signering» i søknaden («bank id» klart for å signere). 
Deretter søker du ved å følge prosedyren trinn for trinn.  

• Lærerstedet: Sandefjord folkehøyskole   
• Utdanning: Helårskurs  
• Avslutningsmåned: Mai-2021  
• Boligadressen ved lærerstedet: Sandefjord folkehøyskole, Skiringssalveien 160, 3232 Sandefjord  

 

Informasjon vedr. utbetaling:  
I august og januar får du et høyere beløp enn i de resterende 8 månedene.  Beløpene blir utbetalt 
ca. den 15. hver måned.    
  
Kontaktperson på skolen er kontormedarbeider Lise A. Barth, lise.barth@vtfk.no tlf. 33 42 17 90.  
Lykke til med utfyllingen.  

http://www.lanekassen.no/
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PAKKETIPS 
Her er noen tips om hva du bør ha med deg til skolen:  

   

• Til rommet: 
o Dyne, pute  
o 2 sengesett inkl. laken  
o Håndklær, kluter  
o Skittentøykurv 
o Et sengeteppe/ pledd, et teppe, duk. 
o En håndsåpe til rommet. 
o Bilder/plakater etc. for å gjøre det hyggelig på rommet  

 

• Diverse: 
o Sykkel – hvis praktisk mulig.  
o Innesko/tøfler  
o Ekstra grenuttak/strømpadde – hvis du har mye elektronisk… 
o Dusjtøfler: flipp-flopp/slippers 
o Morgenkåpe til å ha på seg fra rom til dusj. 
o Medisiner hvis du bruker, pluss litt Paracet/ Ibux  
o Gode sko/ tursko  
o Turklær 
o Treningstøy og innetreningsko/ joggesko som ikke lager merker inne  
o Badetøy  
o Noen pene klær til fester og elevkvelder: dress/kjole   
o Selvsagt, men hverdagsklær/sko +toalettsaker + tykk jakke (alltid digg)  

 

• Viktig: 
o Pass som er gyldig til minst 31/12 -2021  
o Forsikringsbevis som er gyldig ut MAI 2021  
o Nettbank bør du disponere ved skolestart  

  

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.  



 

 

KALENDER ELEVER 2020/21  
Skolestart  Søndag 23.08, kl.18:00 for elever. Skolen åpner for mottak av 

elever fra kl.10:00 
 

Høstferie  Uke 41:  02.10 (fra kl.12:00) – mandag 12.10 (kl. 08:30)   
  

Høstfest - familien inviteres 
til skolen.  

Lørdag 14.11, kl. 14.00 - 20:00.  

Forbehold ift den gjeldende smittevernsituasjonen på 
tidspunktet. Informasjon vil komme. 
 

Juleferie  Søndag 20.12 (fra kl. 12:00) – mandag 04.01 (kl. 08:30)  

Vinterferie//Påskeferie,  
slått sammen  

Uke 12 og 13:  

Fredag 19.03 (fra kl. 12:00) – tirsdag 06.04 (kl. 08:30)  
 

Studietur USA  April/mai 2021 - Eksakte dager kommer vi tilbake til.  

Linjeturer  Alle linjeturer til utlandet blir gjennomført våren 2021 
grunnet Covid-19. 

Skoleavslutning  Torsdag 13.mai Kl. 12.00.  

Forbehold om form ift den gjeldende smittevernsituasjonen på 
tidspunktet. Informasjon vil komme. 
 

  

NB: I skolens ferier er skolen stengt for elever. 
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