
Det gleder meg å se at du er tatt opp som elev ved musikkproduksjon og 

låtskriving på Skiringssal 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 også 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 miljø. 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 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, musikkunnskap osv.  

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 på epost om du skulle ha noen spørsmål:  skiringssal@vfk.no , 
olafhansenh@vfk.no  
Ha en fin sommer!  

Hilsen Olaf Hansen Haugan (faglærer musikkproduksjon og låtskriving) 

mailto:skiringssal@vfk.no
mailto:olafhansenh@vfk.no
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Velkommen til Skiringssal 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 Skiringssal 

folkehøyskole. Vi skal være «En fordomsfri arena for grensesprengende læring».  

Du er velkommen på skolen søndag 18. august fra kl.13:00. 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, som er 

fra kl 16:00 i gymsalen, for deg og de som eventuelt er med deg. Så er det mat for alle, og vi 

tenker at de som er med reiser etter dette. 

Gi oss beskjed pr. mail: skiringssal@vfk.no innen 12.08.19 om hvor mange som kommer 

utenom deg selv. Hvis du eller ditt reisefølge har en spesiell diett, ønsker vi å vite det på 

forhånd. 

Vi legger ut informasjon på våre nettsider og facebook-sider. Ta derfor en tur innom: 

www.vfk.no/skoler/skiringssal-folkehoyskole/   

www.facebook.com/skiringssal  

«2019/20 Skiringssal folkehøyskole – Sandefjord». 

På hjemmesidene kan du også lese om vårt verdigrunnlag og vårt reglement, og her finner 

du mer informasjon. 

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

Hjertelig velkommen til Skiringssal og Sandefjord i august! 

 

 

Sandefjord, juni 2019 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Søyland 

rektor 

 

 

http://www.vfk.no/skoler/skiringssal-folkehoyskole
http://www.facebook.com/skiringssal
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KALENDER ELEVER 2019/20 

   

Skolestart Søndag 18.08, kl.16.00 (innsjekk kl.13.00-15.30) 

Høstferie Uke 40: 27.09 (fra kl.12.00) – mandag 7.10 (kl. 08.30)  
 
OBS: Linjen Tegning, maling & kunstreise drar søndag 06.10 
fra Gardermoen til Frankrike.  

Høstfest, familien 
inviteres til skolen. 

Lørdag 09.11 (kl. 14.00 - kl. 19.30) 

Juleferie Søndag 15.12 (fra kl. 12.00) – mandag 06.01 (kl. 08.30) 

Vinterferie Uke 8: fredag 14.02 (fra kl. 12.00) – tirsdag 25.02 (kl. 08.30) 

Studietur USA Mars/April 2020 -  Eksakte dager kommer vi tilbake til. 

Påskeferie Uke 15: Fredag 03.04 (fra kl.12:00) – onsdag 15.04. (kl. 
08.30) 

Linjeturer • Tegning, maling & kunstreise uke 41 – 2019 

• Fashion design, usikkert enda. 

• Arkitektur & interiør uke 47-2019. 

• Skuespiller uke 6 – 2020. 

• Filmproduksjon uke 6 - 2020 . 

• Musikkproduksjon & Låtskriving uke 6 – 2020. 
 

Skoleavslutning Lørdag 16.mai Kl. 12.00 

 

I skolens ferier (høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) er skolen stengt for elever.  
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INFO. OM SØKNAD TIL STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 2019/20. 

 

Det er viktig at du leser informasjon nøye og grundig på www.lanekassen.no før du søker.  

 

Som elev på folkehøyskole kan du få basisstøtte på inntil kr. 110 200,- i undervisningsåret 2019-20.  

Basisstøtten utbetales som et lån, hvorav 40% av lånet kan bli gjort om til stipend hvis du oppfyller 

kravene for omgjøring. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som 

overstiger 10 %. Lånet blir utbetalt månedlig.  Du må være borteboer for å få omgjøringslån 

(stipend). Ikke sett opp din hjemmeadresse.  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. 

BASISSTØTTE (fullt stipend og lån)       

Ordinært lån (kan ikke bli stipend) 66 120,- 

Omgjøringslån (kan bli stipend) 44 080,-        

Basis støtten (stipend og maks lån) 110 200,- 

  
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 

 

Du må søke elektronisk på nett: www.lanekassen.no. 

Jeg vil søke  ”Høyere og annen utdanning”. Les igjennom sjekklisten. Velg «elektronisk signering» i 

søknaden. Ha « bank id» eller «buypass» klart for å signere. «Gå til søknaden». Deretter søker du 

ved å følge prosedyren trinn for trinn Du må bruke ditt eget private kontonr. (lønnskonto). 

 

Lærerstedet:    Skiringssal folkehøyskole  

Utdanning:    Helårskurs 

Avslutningsmåned:   Mai-2020 

Boligadressen ved lærerstedet: Skiringssal 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, liseba@vfk.no tlf. 33 42 17 90. 

 

Lykke til med utfyllingen. 

http://www.lanekassen.no/
http://www.lanekassen.no/
mailto:liseba@vfk.no
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Kostnader elever 2019/20  
    

Alle linjer – lik pris: 112.500,- 

Innmeldingspenger (betalt ved opptak): 2.000,- 

Totalpris: 114.500,- 

 

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 kopieringsutgifter i forbindelse med undervisning. 

• ID-kort og skolebilde. 

• Tilgang på vaskemaskin og tørketrommel. 
 

BETALINGSPLAN 2019/20: 

Forfall dato 
(på regning fra 
skolen) 

Faktura fra 
skolen: 

Utbetaling fra Lånekassen  
(ved stipend/lån ca. den 15. hver mnd.) 

10.09.19 23.850,- 22.040,- 

20.09.19 8.100,- 8.265,- 

20.10.19 8.100,- 8.265,- 

20.11.19 8.100,- 8.265,- 

20.12.19 8.100,- 8.265,- 

20.01.20 23.850,- 22.040,- 

20.02.20 8.100,- 8.265,- 

20.03.20 8.100,- 8.265,- 

20.04.20 8.100,- 8.265,- 

20.05.20 8.100,- 8.265,- 

Totalt: 112.500,- 110.200,- 

 

Tabellen viser når du skal betale inn kostnadene til skolen.  

Kontoret legger faktura i din posthylle hver mnd.  

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 

Skiringssal folkehøyskole skoleåret 

2019-2020. 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 

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. 3 400,- 

pr. skoleuke du har gått på skolen + 

6 uker ekstra. 
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Praktiske opplysninger skoleåret 2019/20     

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 
Skiringssal reiser på linjeturer til utlandet med alle klasser, i tillegg skal vi på felles skoletur til New York våren 

2020. Sjekk at du fra skolestart har elektronisk lesbart pass som er gyldig minst til 31.12.20. 

Du skal ta med pass til skolestart. 
 

Internat og elevrom  

• 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. Sengetøy som dyne, pute, laken og dynetrekk må du ta med selv.  

• Du må selv besørge vask av sengetøy og klær. Tøy kan vaskes gratis i skolens vaskeri.  

• 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. 

• Sosiallærer Hanne Janshaug setter opp romlister før skolestart. Send mail til henne på hannej@vfk.no 

hvis du har noen spesielle ønsker for romkamerat/ andre behov.  Hun kan treffes på tlf. 33 42 17 90 

fra 05.08.19. 

• Ta gjerne med et sengeteppe/pledd, en rye, en duk, en skittentøykurv og et par kaffe- eller tekopper. 

• Til idrettsaktiviteter trenger du treningstøy og joggesko som ikke lager merker inne.  

• Det er svært praktisk å ha med sykkel til skolen.  

• Alle - uansett linjefag - må ha med sovepose og badetøy! Sjekk ellers hva linjelærerne har skrevet om 

utstyr i sommerbrevet.  

• 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 skiringssal@vfk.no eller tlf. 33 42 17 90 / 900 24 602 (vakt tlf). 

 

mailto:hannej@vfk.no
mailto:skiringssal@vfk.no
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SKIRINGSSAL FOLKEHØYSKOLE - SANDEFJORD 

SKOLENS REGLEMENT 

Skoleåret 2019/20 

  

1.0  Skiringssal som en rusfri sone.  

1.1  Alkohol 

1.2  Narkotika 

2.0  Frammøte 

3.0  Ro 

4.0  Manglende vilje til samarbeid 

5.0  Fravær 

6.0  Disiplinærråd, sammensetning og funksjon 

  

1.0 Skiringssal som en rusfri sone.  

Det er viktig for oss å understreke at vi ikke driver avholdspolitikk, og at vi heller ikke 

er avholdsfanatikere.  

Vi har bare rett og slett klokkertro på at et rusfritt miljø på Skiringssal er en viktig 

bærebjelke for trygghet og trivsel!  

Vi definerer skolen som en rusfri sone og aksepterer ikke bruk av stoffer som gir rus. 

Eksperimentering med dette kan medføre utvisning.  

1.1 Alkohol: 

Bruk av alkohol er forbudt på skolen og innenfor skolens nærområde.  Etter enhver 

bruk av alkohol, skal det ha gått minst 8 timer før du kan komme tilbake til skolen.  

Skolen er, for å gjennomføre sine målsettinger, avhengig av et godt samarbeid med 

grunneierne rundt Skiringssal. Vi har derfor definert området og landbruksarealene 

rundt skolen som skolens nærområde. 

Vi presiserer også at hvis en elev har brukt alkohol utenfor Skiringssal folkehøyskoles 

nærområde, skal eleven være edru - og det skal ha gått minimum 8 timer fra 

alkoholinntak fant sted - før vedkommende kan komme tilbake til skolen. 

Vi forbeholder oss rett til kontroll hvis vi føler at tilliten er brutt. 



På skolen er det kun lov å oppbevare alkohol på anvist, avlåst rom. 

Et eventuelt brudd på våre alkoholregler vil normalt medføre bortvisning fra skolen for 

en kortere periode. Bortvisningsperioden blir ført som fravær. Lengre 

bortvisningsperiode eller varig utvisning avgjøres av disiplinærrådet. 

1.2 Narkotika: 

Narkotika er forbudt ved lov, og på skolen er det også et absolutt forbud mot bruk og 

oppbevaring. Det betyr at en elev ved Skiringssal folkehøyskole ikke kan bruke noen 

form for narkotika fra skolestart til skoleavslutning.  Forbudet mot bruk gjelder også 

når eleven ikke oppholder seg på skolen. 

Regelen håndteres blant annet ved at skolen kan gjennomføre medisinsk testing av 

elever i løpet av skoleåret. Dette gjøres på mistanke eller ut fra preventive hensyn, 

dersom lærerråd eller rektor finner det formålstjenlig, for å avsløre bruk/oppbevaring 

eller for å fjerne alle eventuelle mistanker og rykter. Skolen forbeholder seg også 

retten til kontroll på rommene hvis skolen føler at tilliten er brutt. 

Elever som ikke leverer rene prøver - eller som nekter å ta prøver / nekter skolen 

tilgang til testresultatet – vil normalt umiddelbart bli bortvist fra skolen. Det er 

disiplinærrådet som fatter et eventuelt endelig utvisningsvedtak.  

2.0 Ro: 

Det skal være sovero på internatene etter klokka 23.00. 

Noe av det viktigste en kan lære ved å gå på folkehøyskole, er å vise hensyn til 

andre. Internatene har dårlig lydisolering, og dette setter store krav til hver enkelt når 

det gjelder å unngå støy.  En konsekvens av ikke å ta rimelig hensyn, kan for 

eksempel være krav om fjerning av musikkanlegg eller bortvisning fra internatet. 

3.0 Atferd/oppførsel: 

Ved tilfeller av truende eller annen type atferd som skolen anser som en fare for et 

godt felles skolemiljø, kan medføre bortvisning for deler av skoleåret eller utvisning 

for godt. 

4.0 Manglende vilje til samarbeid 

Brudd på skolens regler - eller manglende vilje til samarbeid - kan føre til bortvisning 

eller utvisning for godt.  Akutt bortvisning kan gjøres av rektor eller delegerte. Vedtak 

om bortvisning for øvrig og utvisning skal gjøres i disiplinærråd i henhold til Lov om 

folkehøgskolen og Forvaltningsloven. 

5.0 Fravær 

Det er pliktig frammøte til timer og arrangementer. Et år på folkehøyskole innebærer 

ikke bare å følge undervisningen på dagtid. 

• Ved totalt fravær utover 10% har man ikke krav på skoleplass ved Skiringssal 

folkehøyskole. Alle saker vedrørende evt bortfall av skoleplass som et resultat av for 

stort fravær, behandles av rektor. 



• 90 % registrert elevframmøte er en forutsetning for å få 2 tilleggspoeng ved opptak 

til høyere utdanning. Det er utdanningsinstitusjoner/samordnet opptak som avgjør 

dette. 

• Hvis en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i løpet av skoleåret, vil han eller 

hun som hovedregel ikke ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend. 

Alt fravær skal føres på vitnemålet og oppgis i dager og enkelttimer. 1 dag er lik 6 

timer. Timene skal gjøres om til dager når prosenten regnes ut. 10 % fravær er lik 

19 dager.  

Årsak til fravær kan kreves påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å 

dokumentere årsaken til fraværet. 

Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær, men bør 

søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen: 

• Dokumenterte helse- og velferdsgrunner. 

• Arbeid som tillitsvalgt 

• Politisk arbeid 

• Hjelpearbeid 

• Lovpålagt oppmøte 

• Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller 

kultur 

• Fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke 

Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær 

Eleven har ansvar for at dokumentasjon foreligger senest 14 dager etter 

fraværet.  

6.0 Disiplinærråd: 

Skolens disiplinærråd består av pedagogisk personale i minst 50% stilling, herunder 

rektor, studierektor og sosiallærer. Rådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av 

medlemmene er til stede. Leder av rådet velges av medlemmene. Utvisningsvedtak 

fattes og håndteres etter reglene i Forvaltningsloven. Se også § 5 i 

Folkehøgskoleloven. 

Etter en gjennomgang av dette reglementet ved skolestart, må hver enkelt elev 

skrive under på at reglementet er lest og godkjent. 
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