
Hei! Takk for at du søkte Sandefjord folkehøyskole, og takket ja til skoleplass. Skoleåret vi nettopp har 
avsluttet har vært annerledes pga koronasituasjonen. Slik har det helt sikkert vært for deg også, men 
i august skal vi stå klare til et nytt år, og det blir bra! Alle linjene på skolen fylles opp, og det kommer 
til å være en full skole når du kommer hit i august. Det er veldig stas. Du kommer til et kreativt og 
inspirerende miljø med folk fra hele landet, som du skal både leve og lære sammen med.

I linjefaget Tegning, Maling & Kunstreise så holder vi selvfølgelig mye på med tegning og/eller maling.  
Når vi tegner bruker vi blyant, kull, penn, tusj, pastellkritt (-og kanskje andre ting også).  Disse materialene 
har vi her på skolen, men du kan selvsagt ta med egne ting hvis du vil.

Når det gjelder utstyr til maling, så får du alt du trenger her – bortsett fra akvarellmaling.  Dette snakker 
vi om når dere kommer – for det er ikke så veldig mye du absolutt MÅ ha.  Hvis du har noe fra før, så ta 
det med.

Vi vet allerede nå at vi dessverre ikke kommer til å reise på linjefagstur til Vence i Syd-Frankrike. Vi 
fikk vite nå i april at det stedet vi hadde booket for årets tur dessverre har stengt pga. pandemien. 
Hvor vi skal reise i stedet vet vi ikke pr. i dag.  Vi jobber med alternativer, men mye er usikkert pga. 
reiserestriksjoner i alle land. Vi kommer til å snakke om dette når vi samles i klassen – og skal nok finne 
et spennende alternativ!

Jeg regner med at du synes det er litt skummelt å skulle reise hjemmefra til et sted hvor du ikke kjenner 
noen. -Men jeg håper at du allikevel gleder deg til skolestart! Og ja, det er litt skummelt, men bare de 
første dagene :) Nå er det litt over to måneder til skolestart her på Sandefjord folkehøyskole, og vi ønsker 
deg hjertelig velkommen til et nytt og spennende år!

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!
GOD SOMMER :)
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