2. ÅRS ELEVER/STIPENDIATER VED SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE
For skoleåret 2020/2021 er det ved Sandefjord folkehøyskole mulig å søke som
2.årselev/stipendiat (heretter kalt stipendiat). Både årets elever, tidligere elever eller andre
som mener de er kvalifisert, kan søke. Stipendiatene har elevstatus.
De som får tilbudet, må bo på skolens internat og følge et undervisningsopplegg på
minimum 24 undervisningstimer pr uke.
I tillegg til å følge undervisningstimene skal stipendiatene bidra til et positivt og trygt miljø i
elevgruppa. Mye av dette bidraget vil være gjennom praktiske ansvarsoppgaver, oppfølging
av enkeltelever, delta og ta initiativ til sosiale aktiviteter.
Stipendiaten kan søke Statens Lånekasse om stipend og lån. I tillegg utbetaler styret et
stipend til stipendiaten, et beløp som er å betrakte som lommepenger. Stipendiatene har
gratis kost og losji, samt dekning av utgifter på turer i skolens regi.
Vi ønsker stipendiater av begge kjønn.
I søknaden ønsker vi at du skriver kort om hvorfor du søker stillingen, samt hva du ser som
viktige arbeidsoppgaver du kan være med å løse, og ikke minst hvilke linjefag og valgfag du
kan tenke deg å følge. Har du førerkort for bil?
Det er utarbeidet beskrivelse/instruks for stipendiatene (se vedlegg).
Søknaden sendes som brevpost til skolen, leveres på skolen eller sendes som mail:
sandefjordfhs@vtfk.no

Søknaden må være skolen i hende senest 11.mai 2020.
Eventuelle spørsmål om ang søknaden kan rettes til rektor Knut Søyland.
Tlf: 33 42 17 92/ 90 65 40 48 mail: knut.soyland@vtfk.no
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BESKRIVELSE AV STIPENDIATSTILLINGENE 2020/2021
2.ÅRSELEVENS/STIPENDIATENES HOVEDOPPGAVE ER Å VÆRE MED Å SKAPE AKTIVITET,
TRIVSEL, TRYGGHET OG ET GODT SOSIALT MILJØ PÅ SKOLEN – I TRÅD MED SKOLENS
MÅLSETNINGER. 2.ÅRSELEVENE/STIPENDIATENE (HERETTER KALT STIPENDIATENE) SKAL
VÆRE ET BINDELEDD MELLOM ELEVENE OG SKOLENS ANSATTE.

OPPLÆRING/VEILEDNING:
Rektor har hovedansvaret for stipendiatene - og koordinering av arbeidsoppgavene deres.
Rektor har hovedansvaret for at opplæring og veiledning av stipendiatene blir gitt. De skal få
opplæring før skolestart, og veiledning på et avtalt ukentlig tidspunkt gjennom skoleåret - i
tillegg til nødvendig løpende oppfølging.
Stipendiatene følger et opplegg som innebærer undervisning og veiledning på til sammen
minimum 24 t/u. Hvilket linjefag og valgfag stipendiatene følger i løpet av skoleåret, avgjøres
i samråd med rektor.

GODTGJØRING/ BETINGELSER:
Stipendiatene er ikke å betrakte som ansatte, men har elevstatus.
Stipendiatene mottar et stipend fra skolen. Stipendet er å betrakte som lommepenger.
Beløpet fastsettes av styret/rektor.
Stipendiatene har gratis kost og losji, og de får dekket alle utgifter på turer i skolens regi.
Stipendiatene kan søke stipend og eventuelt lån fra Statens Lånekasse.
Stipendiatene får vitnemål ved skoleslutt.
Stipendiatenes arbeidsår strekker seg fra begynnelsen av august til ut mai. De har fri i
elevenes skoleferier.
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ARBEIDSOPPGAVER/ANSVARSOMRÅDER:
Alle arbeidsoppgaver fordeles etter avtale mellom stipendiatene, på den måten at enkelte
oppgaver kan løses av en – andre av flere av stipendiatene.
Tilsyn: Stipendiatene har et nært samarbeid med tilsynslærer. På dager med vanlig
undervisning har en av stipendiatene tilsyn fra 15.00 til 17.00, samt fra 22.00 til 24.00.
Tilsynslærer har formelt ansvar og bakvakt i det nevnte tidsrommet og i helgene. Ellers er
det studierektor/rektor som har bakvakt. På nettene har skoleassistentene vakt.
Stipendiatene rigger til kveldsmat og rydder/vasker i samarbeid med ukesansvarlige elever
og tilsynslærer. Tilsynslærer fører fravær.
Stipendiatene har møte med de ukesansvarlige elevene ved oppstart av hver periode.
Stipendiatene hjelper til ved sykdom, ulykker og alarmer.
Stipendiatene møter til morgensamlingene der de har ansvar for å sette på TV-nyhetene,
påse at det er nok oppmøtelister og penner, samt at de tar ned listene på avtalt klokkeslett.
Stipendiatene stenger peisestua senest kl 24.00 fra søndag til torsdag – på fredag og lørdag
etter avtale/behov.
I helgene og på fridager har stipendiatene tilsyn hele dagen (utenom skolens ferier).
Stipendiatene planlegger, tilrettelegger for, gjennomfører og deltar på sosiale aktiviteter og
arrangementer for elevene, etter avtale og i samarbeid med tilsynslærer/rektor.

GENERELT:
Stipendiatene har taushetsplikt.
Stipendiatene er pålagt en generell meldeplikt om hendelser overfor
rektor/tilsynslærer/øvrig personale.
Stipendiatene må framlegge politiattest.
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