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KARMØY
FOLKEHØGSKULE 2021– 2022

KJÆRE NYE ELEV !
Først av alt - hjertelig velkommen som elev ved Karmøy folkehøgskule.
Vi har hatt folkehøgskoleelever her siden 1906, og mange tusen ungdommer har vi hatt gleden av å
ha som elever. I tillegg har vi hatt flere tusen på kortere kurs av ulike slag som vi har arrangert.
Men, selv om vi har hatt mange elever, er hver elev og hvert årskull spesiell på sin måte. Alle er
med i et fargerikt fellesskap og kan medvirke til glede, utvikling, trivsel og vekst. Derfor utfordrer
vi nå DEG til å gi av ditt beste, ta alt i beste mening og yte og nyte av fellesskapet. Vi håper dette
året vil bli en god, spesiell og minnerik tid som du tar med deg videre i livet.
Dette heftet er ment som en informasjon i starten av skoleåret. Det er viktig at du setter deg inn i
innholdet, men du må selvsagt spørre om alt du lurer på.
Husk vi ansatte er her for DEG. Det er DEG vi ønsker å gi opplevelser, utvikling og verdier for
LIVET.
Vi skoleres ikke bare for å produsere, men for å gi livet verdi.

Velkommen og lykke til!
August 2021
Jarle Nilsen
rektor
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Eli K. Haaland
undervisningsinspektør
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Kjære nye elev
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Brev sendt ut i sommer med diverse info, bla innbetalingsplan
Måltider - tidspunkt
Telefonnummer
Folkehøgskolen som rusfri skole
Retningslinjer for orden og trivsel
Fravær
Timeplan
Bruk av mobiltelefon
Brannvern
Transport
Priser når personalet kjører elever
Ordenstjeneste
Bruk av vaskemaskinene
Det er No (dikt)
Senkvelder og elevkvelder
Stipendiater
Elevråd
Internatråd
Hva er folkehøgskole?
Å bo på internat
Fritid
God dag kjære medmenneske (dikt)
Karmøy folkehøgskule – Utgarden – Kort historikk
Dryssa stjerner (dikt)
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PERSONALET VED KARMØY FOLKEHØGSKULE 2021-2022
REKTOR
Jarle Nilsen
LÆRERE
Gunnar Eide – Friluftsliv ekstrem/Friluftsliv sjø
Niklas Dybvik Fjellet –BRO ør Amerika/Fokus Europa
Torkild Groven –Backpack New Zealand
Eli K. Haaland – Klær Design Fashion/Undervisningsinspektør
Helge Hammersland – Reiseliv - italiensk
Tone Høyland Hansen – Baker-konditor
John Kristian Hausken –Friluftsliv sjø/ Multisport
Mikael Benjamin Myklebust Backpack New Zealand
Leif Frode Svendsen - BRO Afrika/Asia
Serine L. Iversen – Vokal/Kor
Marit Bersaas Wiestad–/Puls
KJØKKENPERSONALE
Birgitte Allendes - kjøkkensjef
Ann Kristin Amland-Renhold/kjøkkenmedarbeider
Elaine P. Nilsen – Renhold/kjøkkenmedarbeider
Irene Auestad –Renhold/kjøkkenmedarbeider
Siv Lande – internatleder og Renhold/kjøkkenmedarbeider
Monica Wolos-Renhold/kjøkkenmedarbeider
KONTORET
Jorunn Kvalavåg – kontorsjef
VAKTMESTER
Erling Endresen
STIPENDIATER
Marte Bendiksen
Nora Braathen
Silje Bruun Haugen
Thorfinn Myrvang
Stine Orre
Tim Nicolay Westbye
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COVID 19
Vi starter skoleåret uten for mange restriksjoner. Den første uka blir dere delt inn i internatgruppene
og har en del bli kjent opplegg sammen med dem
Dere er 109 personer fra hele landet + noen som kommer fra andre land, det er derfor viktig å tenke
på de vante tiltakene som gjelder ellers i samfunnet.
•
•

1 meter avstand
Rene hender – dere må vaske/sprite hendene både før og etter måltidene.

VANLIGE SYMPTOMER PÅ COVID 19
▪
Feber
▪ Tørrhoste
▪ Tretthet
MINDRE VANLIGE SYMPTOMER
▪ Verk og smerter i kroppen
▪ Sår hals
▪ Diaré
▪ Øyekatarr
▪ Hodepine
▪ Tap av smaks- eller luktesans
▪ Utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær
◦

ALVORLIGE SYMPTOMER
▪ Alvorlige symptomer
▪ Pustevansker eller andpustenhet
▪ Brystsmerter eller trykk i brystet
▪ Tap av tale- eller bevegelsesevne

MELD FRA TIL SKOLEN og vi hjelper deg med å bestille tid til testing hvis du har symptomer.
Personer som har milde symptomer, men som ellers er friske må holde seg på rommt. I
gjennomsnitt tar det 5–6 dager fra en person blir smittet av viruset, til vedkommende utvikler
symptomer. Det kan imidlertid ta opptil 14 dager.

HOLD AVSTAND - VASK HENDENE !!!
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Velkommen som elev hos oss på
Karmøy folkehøgskule skoleåret 2021-22
Vi ønsker med dette å komme med noen praktiske opplysninger i tillegg til dem du har lest på
nettsidene våre. Ta gjerne kontakt med skolen på tlf. 52846160, eller e-post adm@karmoy.fhs.no
SKOLESTART – REISE
1.1 Skolen begynner søndag 22.08.21 kl 20, men innkvartering er hele dagen fra kl.10.00.
Har du ønske om å komme dagen før MÅ det avtales på forhånd.
1.2. Skolerute for hele høsten blir utdelt ved skolestart.
1.3 Du kan komme til skolen enten med fly til Haugesund lufthavn, Karmøy (Norwegian eller
SAS), Kystbuss fra Stavanger eller Bergen, tog fra Oslo til Stavanger. Haukeliekspressen fra
Oslo til Haugesund.
1.4 Høstferien begynner torsdag 7.10 etter skoletid, og er i uke 41. Vi starter igjen etter høstferien
mandag 18.10.
UTSTYR
2.1 Du må selv ta med dyne og pute og nok sengeklær. Personlige toalettsaker, håndklær o.l.
Såpe til vask av klær må du kjøpe selv, mens rengjøringsmidler til vask av rom holder
skolen.
2.2 Treningstøy, badetøy, gymsko uten svart såle (hallsko), og matboks til niste. Et eget krus og to
kan være kjekt å ha på rommet.
2.3 Turutstyr: sovepose, støvler og regnklær.
2.4 Godkjent gyldig legitimasjon. Gyldig pass til minst 1.10.2022 må tas med til skolestart.
2.5 Utstyr for undervisning ved de forskjellige linjene.(Mail fra linjelærere kommer ca 3.juni)
2.6 Instrumenter, gitar o.l. kan du ta med dersom du har.
PRIS – INNBETALING
3.1 Undervisningen ved skolen er gratis.
Kost og losji i dobbeltrom for skoleåret koster kr.77.500,- med egen dusj/WC.
I internat 4 hvor vi har felles dusj og toalett er prisen kr. 75.500,-.
Prisen er garantert uten prisstigning for hele skoleåret.
3.2 Elever som får enerom betaler kr. 800,- ekstra hver måned med dusj/WC.
På internat 4 betales kr. 400,-.
3.3 Du må betale kr. 4.500,- pr. halvår i tillegg til dekning av forskjellige utgifter til
elevmateriell, skolebøker, mindre ekskursjoner, skolebilde, semesteravgift,studentkort, ev.
teaterbilletter o.l. (det er skolen som disponerer disse pengene). Som du forstår kan disse
utgiftene bli både større og mindre, - det kan bli ekstra regning eller penger tilbake etter
skoleslutt. Linjefagene har forskjellige kostnader. Vi viser til linjekostnadene både på våre
hjemmesider www.karmoy.fhs.no. og i punkt 4.2 i dette brevet. Tidspunkt for innbetalinger
finner du på betalingsplanen i dette brevet i punkt 4.1.Elevene/foreldre/foresatte har selv
ansvar for å holde oversikt og kan be kontoret om saldo, eventuelt kontoutskrift, i løpet av
året.
3.4 Pengene på elevkontoen kan ikke brukes til personlig bruk av eleven.
3.5 Dersom skolen må låne en elev penger til annet enn skoleformål, kommer kr.50,- i gebyr
uansett størrelsen på lånet.
3.6 Dersom et forfalt beløp ikke er betalt etter 2. varsel, muntlig eller skriftlig, til eleven eller
foreldre/foresatte, må eleven slutte.
3.7 Dersom en elev må slutte i skoleåret (både etter eget ønske eller ved eventuell utvisning)
må han/hun betale for 6 uker etter sluttdato, etter gjeldende regler for alle folkehøgskoler i
Norge.
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INNBETALING
4.1 Skolen har denne ordningen for innbetaling av penger høsthalvåret 2021 og vårhalvåret
2022 til bankkonto 3361.05.02569 Du må passe på forfallsdatoene selv.
Høsthalvåret 2021:
Innbetalingsfrist

Opphold

Und.-materiell

Fellestur

Sum pr.mnd

Innen 10.08.21

8600

Innen 17.09.21

8600

Innen 17.10.21

8600

8600

Innen 17.11.21

8600

8600

Innen 17.12.21

8600

Sum høsten 2021

43000

Innbetalingsfrist

8600
4500

3500

16600

3500

12100

4500

7000

54500

Opphold

Und.-materiell

Fellestur

Sum pr.mn

Innen 17.01.22

8700

4500

Innen 17.02.22

8600

Innen 17.03.22

8600

Innen 17.04.22

8600

Sum våren 2022

34500

4500

Totalt

77500

9000

7000

93500

Vårhalvåret 2022:
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4.2 Linjekostnader betales i to avdrag 17. november og 17. februar.
Forbehold om endringer i valutakurser, prisstigning og andre uforutsette utgifter.
På noen av turene må en påregne matutgifter/eventuelt andre kostnader. Se hjemmesidene
under hver linje for mer informasjon om dette og informasjon fra linjelærer.
TIRSDAGSLINJER

TORSDAGSLINJER

Reiseliv & italiensk - inkl. tur til Italia kr 22500

Multisport - inkl. tur til Lanzarote (Club La Santa)
Kr 20.000

FriluftslivSjø - inkl.tur til Kroatia kr 23000
Tillegg for dykking kr 3000

Friluftsliv Ekstrem - inkl. tur til Alpene kr.23000

Puls Idrett Trening – inkl.tur til Thailand kr.29900

Fokus Asia – inkl. Tur til Japan kr 28500

BRO Afrika inkl tur til Kenya kr 28500

Vokal - inkl tur til London og Paris kr 23000

Baker & Konditor - inkl.tur til Brussel og Paris
kr.22000

Klær Design Fashion inkl tur til London og Paris kr
20500

Backpack Explore Norge – inkl. Tur til Svalbard og BRO Sør Amerika - inkl.tur til Sør -Amerika kr.
Nord Norge kr 25000
27.500
(ca 11.000 av beløpet skal ikke betales til skolen,
men has med på reisen- info fra linjelærer
kommer)Asia inkl. rundreise i Kina kr.26500
Fokus Europa – inkl Interrail m/øyhopping Hellas
kr 25000

4.3 Eventuelle ekstratilbud/turer betales etter avtale med linjelærer.
4.4 Opplysningene over er med forbehold om endringer i valutakuser, prisstigning og andre
uforutsette utgifter/feil.
4.5 Skolen har imidlertid krav på betaling fra elev/foreldre/foresatte til de faste fristene, pkt. 4.1 og
4.2. uansett lånekassens sine avgjørelser eller utbetalingstidspunkt eller økonomien til
eleven/foreldre/foresatte.
STIPEND – LÅNEKASSEN
5.1 Du søker stipend og lån i Lånekassen på www.lanekassen.no
For skoleåret 2020/2021 var lån og utdanningsstipend på tilsammen 112290,5.2 De økonomiske forholdene mellom eleven/skolen og eleven/Lånekassen er derfor to helt atskilte
forhold. Alle spørsmål angående saksbehandlingen må rettes direkte til Lånekassen.
ANSVAR– PLIKTER
6.1 Skolen ønsker å skape trivsel fra første stund. Eleven må derfor samarbeide med å rette seg etter
våre regler for orden og trivsel. Dette kommer vi tilbake til ved skolestart.
6.2 Alle elevene deltar i turnusordning når det gjelder vask og rydding av fellesrom og
kjøkkentjeneste.
6.3 Ved tap av nøkkel/ikke tilbakelevert nøkkel påfaller et gebyr på kr. 500,FELLESTUREN

7.1 Da vi har utenlandsturer på begge linjene, har vi valgt å legge fellesturen til vakre og
spennende omgivelser i Norge eller Norden. Egne avbestillingsregler gjelder for turen. Du
må ha egen avbestillings- og reiseforsikring – dette gjelder alle reiser.
7.2 Fellesturen koster kr 7000
7.3 Turen er obligatorisk. De som eventuelt får innvilget fritak får fravær etter vanlige regler
hvis ikke eget opplegg som praksis eller prosjektarbeid blir godkjent.
7.4 Ansatte fra skolen deltar selvsagt på turen. Skolens ordensregler gjelder under turen.
7.5 Turen kan bli avlyst til fordel for undervisning dersom ikke vilkårene for studietur er til
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stede.
FAMILIEHELG
8.1 Skolen inviterer til familiehelg i november (om koronasituasjonen tillater det) hvor foreldre,
søsken og besteforeldre er velkomne.
DETTE MÅ DU ELLERS KJENNE TIL
9.1 Vi har oftest både undervisning og elevkvelder om lørdagene.
9.2 I høst-, jule-, vinter- og påskeferien er skolen stengt, og elevene må reise fra skolen ved
skoleslutt. Du kan ikke bo på skolen i ferier eller komme tilbake tidligere enn bestemt.
Dette er bl.a. av brannsikringsgrunner.
9.3 I forbindelse med ferier/studieturen forbeholder skolen seg retten til å bruke ditt rom når du er
borte. Dette er svært sjelden, og du vil få beskjed i god tid hvis det blir aktuelt.
9.4 I dobbeltrommene på internatene bor normalt to jenter og to gutter sammen.
9.5 Du har selv ansvaret for fraværet ditt. Dersom fraværet ditt overstiger 10% mister du retten til to
poeng ved opptak til høyskoler og universitet, i verste fall må du slutte.
9.6 Alle elevene ved skolen er dekket av ulykkesforsikring hele skoletiden, også under
fellesturen (med unntak av reisegods, hjemtransport o.l.).
Skolen er ikke ansvarlig for elevenes eiendom på internatet, ved f.eks. tyveri. Derfor bør
elevene også ha innboforsikring selv eller gjennom sine foresatte. Ved en slik forsikring bør
hver enkelt undersøke vilkårene hos sine forsikringsselskap m.h.t. løsøre som tas ut av
hjemmet.
9.7 På turer som er planlagt for elever, må alle betale sin del. Hvis en elev uteblir, må en likevel
regne med å betale sin del.
9.8 Hvis du har behov for spesiell kost/diett, forbeholder skolen seg, etter nærmere avtale, å
forhøye kostprisen/oppholdsprisen. (Det vises til informasjon fra NAV i den forbindelse,
hvor det bl.a. heter: «Grunnstønad kan gis til å dekke helt eller delvis ekstrautgifter som har
oppstått på grunn av en lidelse, etter fastsatte satser, uten nærmere dokumenatsjon av
ekstrautgiftene».)
9.9 Fra den 22. august 2021 kan privat post omadresseres til skolens adresse:
Karmøy folkehøgskule, postboks 264, 4291 Kopervik. Posten blir lagt i posthyllene.
9.10 Planlegger du å søke deltidsjobb mens du er elev, må du søke rektor om tillatelse til dette.

Vi ser fram til å treffe deg, og vi håper du får et spennende og kjekt år hos oss.
Vennlig hilsen oss på Karmøy Folkehøgskule.
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VI ØNSKER AT MATSALEN ER EN MOBILFRI SONE!
HUSK AT MATSALEN SKAL VÆRE ET TRIVELIG STED FOR ALLE!

Ro for kontaktlærer 16.00-17.00
Kan kun kontaktes hvis du MÅ.

TELEFONNUMMER
Skolen har flere telefonnumre for forskjellig bruk. I tillegg finner du her også numre til andre
tjenester du kan få bruk for.

SKOLEN

TAXI

Kontor:
Kontaktlærer:

52 84 61 60

Karmøy Taxi
Haugaland Taxi

52 85 80 80
52 81 81 81

Legesenteret i Kopervik
Legesenter Bygnes
Legevakten
Tannlegesenter Kopervik

52 84 61 50
52 81 01 99
52 84 49 50
52 83 40 10

90 91 90 97

LEGE:

BRANN:
POLITI:
AMBULANSE:
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FOLKEHØGSKOLEN SOM RUSFRI SKOLE
Rusmiddelforbruket i samfunnet er stort. I svært mange miljøer møter vi alkohol eller andre
rusmidler. Vi på Karmøy Folkehøgskule vil jobbe aktivt for at året skal være rusfritt. Vi vil derfor
være med å kjempe mot rusmiddelbruken i samfunnet, og ha som målsetting at vi skal være en
rusfri skole.
Vi ønsker:
• Å tilby elevene våre et rusfritt miljø
• Gi foreldre/foresatte størst mulig trygghet for at ungdommene deres er i et trygt miljø på vår
skole.
• Mange ungdommer nyter rusmidler i større eller mindre grad. Hvis en samles til fest, er
rusmidlene ofte en viktig del av det sosiale fellesskapet. Når du nå er på Karmøy
folkehøgskule, vil vi gjerne drøfte hva vi mener er viktig for et godt sosialt miljø. Kanskje vil
et folkehøgskoleår vise deg at rusmidler er unødvendig for at det sosiale miljøet skal fungere.

Vi ønsker deg velkommen til et rusfritt år på Karmøy Folkehøgskule!
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RETNINGSLINJER FOR ORDEN OG TRIVSEL.
1. SAMMENSETNING
OTR består av rektor, inspektør, internatleder samt alle fast ansatte lærere i min 50 % stilling.
2.ORGANISERING
OTR ledes av rektor med inspektør som nestleder.
Rådet er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Rådet kan delegere saker til et
arbeidsutvalg bestående av rektor og/eller inspektør, en lærer og internat – utleieleder.
Bortvisnings- og utvisningssaker kan ikke delegeres til AU.
AU ledes av inspektør med lærer som nestleder/sekretær.
AU er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.
Rektor kan beslutte annen ledelsesfunksjon for begge råd.
3. ORDEN OG TRIVSELSRÅDETS OPPGAVER
Rådet har avgjørende myndighet i forhold til å:
1. Bortvise elever
2 Utvise elever
Rådet har dessuten følgende oppgaver:
3. Stimulere til at orden og trivsel fremmes i skolemiljøet
4. Føre oversikt over regelbrudd
5. Iverksette reaksjoner på elevers regelbrudd
6. Rapportere tilbake til berørte parter
7. Føre protokoll over egne vedtak som også legges i egen protokoll
8. Ha et lojalt medansvar for at brudd på retninglinjer for «Orden og trivsel»
Straks blir tatt opp.
9. Uttalelse i saker rektor eller styret ber om.
4. RAMME FOR ORDEN OG TRIVSEL
Som internatboer på en folkehøgskole er du «skoleelev» hele døgnet. Rammene må til for å skape et
godt miljø for alle. Rammene gir selvstendig ansvar og trygghet, men krever gjensidig tillit og
samarbeid. Brudd fører til mindre trivsel og dårligere læringsmiljø, og kan i alvorlige tilfeller straks
medføre bortvisning eller utvisning for godt.
1. Du må møte fram til all undervisning som du har valgt. Det er også
obligatorisk å møte ved ordenstjeneste, elevkvelder, morgensamlinger og
andre arrangement.
Du må ta medansvar for at det er ro og orden i internatet. Ordensreglene
må følges.
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2. Du er kjent med at det er forbudt og oppbevare/lagre eller bruke bedøvende
eller berusende midler. Inn under dette går også misbruk av legalt
foreskrevne medisiner. Forbudet gjelder også selv om forholdet ikke gir
synlige utslag hos den enkelte
3. Dersom det av vedkommendes blod eller utåndingsluft blir fastslått at det er
berusende eller bedøvende midler som er brukt (unntatt legalt foreskrevne
medisiner i det omfang det er utskrevet av lege). Jeg er videre kjent med at
skolen har rett til å kreve at det tas prøver av elevene for å kunne bekrefte
eller avkrefte om det foreligger misbruk. Krav om prøver kan bare
fremsettes dersom skolen mener det foreligger skjellig grunn til mistanke.
Påvisning av narkotiske stoffer eller prøver tatt av helsevesenet gir grunn til
utvisning. Ovennevnte forbud gjelder i hele elevperioden, fra skolen starter
om høsten og frem til den slutter om våren. Dvs at forbudet gjelder både
mens eleven er på skolen, i fritiden, inkludert på reiser til og fra skolen,
Ved ekskursjoner, ferier, studieturer og lignende.
4. Skoleoppholdet skal betales etter avtalen.
5. Dersom du har skyld i at noe av inventaret eller utstyret blir ødelagt, eller
at du på annen måte blir erstatningspliktig, så vil skolen kreve dette betalt.

5. MELDING OM REGELBRUDD
HVEM
Hele personalet har ansvar for å melde fra om regelbrudd.
HVA
Følgende observerte regelbrudd eller mistanker om regelbrudd skal meldes:
1.
Bruk og/eller oppbevaring av alkohol/narkotika eller andre rusmidler, medisiner
Som ikke er foreskrevet av offentlig godkjent helsepersonell eller medisiner
som misbrukes
2.
Ulovlig oppbevaring av våpen, kniver eller andre farlige/ulovlige gjenstander.
3.
Bråk/uro på internat, i matsal og/eller skolens område som forstyrrer andre eller
uhøvelig/ulovlig oppførsel utenfor skolens område.
4. Vold
5.
Røyking innendørs eller på ikke anviste plasser.
6.
Manglende overholdelse av innetider, reise fra skolen uten å gi beskjed,
overnatting hos medelever av det motsatte kjønn.
7. Utenforstående på rommet/internatet etter innetidene som ikke er tatt opp og
Godkjent.
8. Mobbing/plaging av medelever og andre.
9. Skadeverk
◦ Ulegitimert fravær; Skulk, uanmeldt fravær, manglende deltakelse i skolens totale
program
◦ Legitimert fravær; Sykdom, permisjon eller andre legitimerte og skriftlig meldte
fraværsgrunner.
◦ Framgangsmåte ved legitimert fravær:
a) Sykdom meldes umiddelbart til skolen v/linjefagslærer eller kontoret.
Første dag etter sykdom gis melding til linjefagslærer om at en er frisk.
b) Annet legitimert fravær, f.eks. Permisjoner meldes skriftlig til inspektør
snarest, og senest en dag etter en følger undervisningen igjen.
10. Dårlig oppførsel, f.eks. grov munnbruk, utskjelling av personalet etc.
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11. Andre forhold som kan være vanskelig å forutse, men som er av en slik art at
det krever reaksjon fra skolens side.
HVORDAN
Egne skjemaer til melding av regelbrudd finnes på personalrommet. Disse fylles ut og leveres leder
i OTR straks. Når det gjelder reaksjon på regelbrudd, må/vil OTR alltid vurdere hver elev
individuelt, selv om samme regelbrudd gjøres av flere elever.

6. REAKSJONER PÅ REGELBRUDD
A. REAKSJONSFORMER
1. Grov vold:
Første gang: Utvisning
2. Narkotika:
Første gang: Utvisning
Ved mistanke: Saken forelegges AU/OTR
3. Alkohol:
Første gang: Samtale med inspektør/rektor, bortvisning/utvisning
Oppbevaring av alkohol på eget eller andres rom medfører to dagers bortvisning.
Dersom en er til stede i et rom med synlig alkohol medfører også dette til to dagers
bortvisning.
Dersom en drikker alkohol på skolens område, eller er synlig beruset, medfører dette opptil
fem dagers bortvisning.
Andre gang: Bortvisning/utvisning
4. Bråk/uro
Brudd på dette punkt kan føre til utvisning, bortvisning eller mildere form for reaksjon
5. Røyking
Dersom en elev blir tatt for røyking på internatet medfører dette:
Første gang: Advarsel – skriftlig
Andre gang: To dagers bortvisning
Tredje gang: Vurdering av elevsituasjonen – bortvisning eller utvisning.
6. Skadeverk:
Eleven rydder opp etter seg og betaler kostnadene. Hvis den/de som har forårsaket en
skade ikke identifiseres, belastes utgiftene elevene på forstue/internat/flere internat.
Brudd på dette punkt kan føre til utvisning, bortvisning eller mildere form for
reaksjon.
7.Fravær:
Det forutsettes at linjefaglærer har jevnlig kontakt med eleven mht. fravær. Hvis eleven har 7
% fravær, eventuelt mindre, sender linjefaglærer skriftlig melding til den det gjelder med
kopi hjem hvis han/hun er under 18 år. Ved 10 % fravær (på årsbasis) sender inspektør
skriftlig melding (med event. kopi hjem) om at vedkommende ikke får fullstendig vitnemål.
Ved så høyt fravær vurderes elevsituasjonen.

14

8. Brudd på andre punkter under «5. MELDING OM REGELBRUDD»
Brudd på disse punktene kan føre til utvisning, bortvisning eller mildere form for reaksjon.
9. Ordensforstyrrelser/ulovlige forhold som ikke kan henføres under punktene overfor
eller avtalebrudd.
Reaksjonsformen avpasses etter forholdets grovhet: Utvisning, bortvisning, skriftlig
advarsel, begrensning av frihet for en periode, feks ikke permisjon i helgene, konstruktivt
arbeid i form av obligatorisk deltaking i positive aktiviteter som spill, turneringer osv.
10. Ekstraordinære forhold
Dersom det foreligger ekstraordinære og særdeles formidlende omstendigheter, kan det
iverksettes reaksjoner som er mildere enn det som fremgår ovenfor.
Et eller flere av medlemmene i vedtaksorganet har rett til å bringe vedtaket etter dette punkt
til skolestyret for overprøving.
B. SAKSBEHANDLINGSREGLER
• Samtale:
Ved alle regelbrudd bør det i første omgang reageres med en samtale så raskt som mulig
etter forseelsen. OTR vurderer om samtalen skal foretas av linjefaglærer, inspektør eller et
annet medlem i rådet. Ved spesielt alvorlige forhold, eller ved gjentatte regelbrudd, kan
eleven innkalles til å møte hele rådet, event. rektor. Annet personale kan også kalles inn.
2. Kontrakt:
Ved gjentatte regelbrudd, og når andre reaksjonsformer ikke har ført fram, kan OTR inngå
en skriftlig avtale med eleven om hvilken adferd som skal endres.
Avtalen skal:
-Være konkret og rimelig mht hvilken adferd som ønskes
-Være avgrenset i tid, for eksempel 1 uke.
-Være klar mht hvem som følger opp (som regel linjefaglærer)
Ved kontraktens inngåelse må det presiseres hvilke konsekvenser et eventuelt brudd vil
medføre, for eksempel begrensing av frihet, møte med foresatte/andre instanser, bortvisning,
utvisning.
3. Bortvisning/utvisning:
Alle punkter i hovedpunkt 5 ”Melding om regelbrudd”, kan føre til bortvisning og/eller
utvisning. Det er OTR som er ansvarlig for bortvisning/utvisningssaker. I tillegg kan AU ta
opp og fremme forslag også om dette. Forslaget skal være skriftlig og inneholde oversikt
over regelbrudd samt AU sin vurdering.
Det er OTR som har myndighet til å treffe vedtak om bortvisning/utvisning. AU kan overfor
OTR ta opp og fremme forslag om dette. Forslaget skal da være skriftlig og skal inneholde
oversikt over regelbrudd samt rådets vurdering av alvorlighetsgrad og forslag til
reaksjonsform.
Før bortvisning- eller utvisningsforslag fremmes, skal eleven ha blitt konfrontert med saken.
Hvis eleven er under 18 år, skal elevens foresatte orienteres. Dette er rektors ansvar.
Eleven har rett til å forklare seg muntlig eller skriftlig for OTR før slike vedtak gjøres.
Denne uttaleretten skal eleven gjøres kjent med på forhånd. Elevrådet har videre rett til å
uttale seg hvis den/de det gjelder ønsker det. Eleven har lov til å ha med seg hele eller deler
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av elevrådet i møtet. Slike møter skal i hovedsak kun bestå av elevens saksframstilling,
event. med oppklarende spørsmål fra OTR. Spørsmål vedrørende andre forhold bør unngås.
Eleven skal få skriftlig melding med vedtak, begrunnelse og klagerett der det må fremgå at
eventuell klage må være avsendt innen 3 uker fra eleven eller foresatte mottok vedtaket.
Hvis eleven er under 18 år sendes skriftlig vedtak til de foresatte. Se ellers §5 i
Folkehøgskoleloven, reglene for forvaltningslovens kap. IV, V og VI gjelder ved
klagebehandlingen.
I noen tilfeller kan det være aktuelt å kombinere bortvisning med andre reaksjonsFormer, feks kontrakt.

HVORFOR BORTVISNING?
For eleven:
Gi en tenkepause/mulighet for avklaring mht. videre skolegang. For at eleven skal
forstå at skolen ikke aksepterer regelbrudd.
For miljøet:
Gi signaler om at vedkommendes adferd ikke tolereres.

Kontaktlærer låser hovedbygget og internatene kl 23 hverdager, kl. 24 fredager og kl 01.00
lørdager. Da skal det være ro på internatene og på skolens område.
Innetidene på skolen er alle dager unntatt fredag og lørdag kl. 01.00 og
fredag og lørdag kl. 03.00
Kontaktlærers telefon er 90 91 90 97.
Husk at du alltid tar med deg nøkkelen din når du går ut – da inngangsdøren låses ved
klokkeslettene som står nevnt.
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FRAVÆR

For at du skal få godkjent et år på folkehøgskole, og få studiepoeng for dette, må du ha et fravær
som ikke overstiger 10 %. Et godt råd er derfor at du «sparer» fraværsdagene til de dagene du
virkelig trenger dem.
Når du ikke er på skolen får du fravær. Husk at all undervisning er obligatorisk, det samme er
mange av de arrangementene vi har som elevkveldene f.eks.hvis du ikke stiller på ordenstjenesten
(kjøkken-tjeneste og internatvask) vil du også få fravær for dette.
Det er viktig at du gir beskjed hvis du er syk. Du kan sende sms til inspektør på 47240359
I fraværsreglementet vil du se at det er noen ganger du ikke får fravær selv om du er borte. Hvis du
lurer på om du vil få fravær eller ikke kan du ta kontakt med inspektør for å sjekke dette. Et råd er
at du holder oversikt over fraværet ditt selv, vi lærere kan gjøre feil, og det er dumt hvis du får
fravær i timer der du har vært til stede.
Min oppfordring til deg er at du ikke «gambler» med fraværet og legger deg helt oppunder grensen
til 10 %. Husk det ser dårlig ut med et vitnemål med et høyt fravær!
FRAVÆRSREGLEMENT
Alt fraværet føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer.
Fravær utover 10 % fører normalt til at eleven selv velger å avslutte sitt skoleforhold, og dermed
ikke får et vitnemål som gir 2 poeng ved opptak til høgskoler og universitet. 10 % fravær er lik 19
dager.
For høyt fravær kan medføre at stipendet i lånekassen omgjøres til lån.
Hvis du blir bortvist fra skolen, vil du få fravær for de dagene du er bortvist.
Hvis du blir bortvist fra undervisningen eller andre arrangement regnes minst 1 times fravær.
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 elevenes egeninnsats tilrettelagt av skolen.
-Arbeid på landsplan som tillitsvalgt i landsdekkene organisasjoner.
-Dokumenterte lovpålagte oppmøter.
-Dokumentert langvarig og/eller kronisk sykdom.
-Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner.
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-Annet spesielt fravær godkjent av lærerråd:
-Det gis inntil 5 dager permisjon inkludert reisetid ved sykdom/dødsfall/begravelse i nær
familie eller vennekrets
-Det gis permisjon 1 dag ved oppkjøring til sertifikat

Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, etter avtale med
faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær.
90 % registrert frammøte er en forutsetning for å få studiepoeng ved opptak til høyere utdanning.

TIMEPLAN 2021-2022
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG FREDAG
LØRDAG
------------------- MORGENSAMLING ---------------------(unntatt lørdag)
8.45- 9.00
Kl.9.30-13.00
9.00 – 9.45 Samfunnsfag Linjefag
Valgfag/aktivit Linjefag
Gym/Vask
etsdag/linjedag
9.55–10.40 Valgfag
Linjefag
Valgfag/aktivit Linjefag
Gym/Vask
etsdag/linjedag
10.45 -11.30 Valgfag
Linjefag
Valgfag/aktivit Linjefag
Gym/Vask
etsdag/linjedag
11.30 - 12.15 ------------------- MATPAUSE -------------------------------(unntatt lørdag)
12.15 -13.00 Kor/allsang

Linjefag

13.10-13.55

Linjefag

14.00-14.45

Linjefag

16.00-17.00

Valgfag/aktivit Linjefag
etsdag/linjedag
Valgfag/aktivit Linjefag
etsdag/linjedag
Valgfag/aktivit Linjefag
etsdag/linjedag
Karmøyhallen
Kl 16 - 17

Valgfag
Valgfag

BRUK AV MOBILTELEFONER
I alle undervisningssituasjoner og på arrangementer (konserter, teatre, foredrag o.l.) skal elevenes
mobiltelefoner være slått av og plasseres i mobilhotell!
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!!!! VIKTIG INFORMASJON !!!!!!
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BRANNVERN
Det hender at det brenner, og det har brent - også her på skolen.
For å trygge din sikkerhet mot brann på skolen har vi installert alarmer og brannslanger i
internatene. På rommet ditt henger en skisse over rømningsveier i tilfelle brann (de grønne pilene),
og på skissen er det også avmerket hvor alarmer og brannslanger finnes.
NB! Hva du enn måtte ha lyst til å henge på veggene, så la denne skissen henge der den er. Den er
hengt opp akkurat der hvor den skal være mest tilgjengelig for din informasjon og sikkerhet!
I tillegg til informasjon og utstyr har vi øvelser, og da er det visse rutiner som skal følges. I løpet av
skoleåret har vi minst to øvelser. Den ene blir varslet, den andre blir ikke varslet:
Når alarmen går på ditt internat* skal du gjøre følgende:
FORLAT DET DU HOLDER PÅ MED, LUKK VINDUER OG DØRER NÅR DU
GÅR UT, OG MØT OPP PÅ PLASSEN MELLOM FLAGGSTENGENE. DER HAR
VI OPPROP!
I tillegg til teknisk utstyr, øvelser og rutiner ved alarmer, er vi avhengig av ditt samarbeide:
•
•
•
•
•
•

Gå aldri fra brennende stearinlys på forstuer eller rom! Gjelder også te-lys.
Husk å slå av kokeplater, stekeovn og andre elektriske apparater på kjøkkenet eller rommet
ditt! Trekk ut kontakten på kaffetraktere og andre apparater som har egen bryter.
Heng ikke våte håndklær eller klær o.l. på varmeovnene!
Pass på at dyner eller andre ting ikke blir hengende over varmeovnen ved vinduet når du
lufter dem!
Forsøk å være rolig og stille under oppropet ved flaggstengene når alarmen har ringt. Da går
alt så mye raskere.
Ikke slå ut alarmene på fleip eller lek med brannslangene! Det ser vi svært alvorlig på.

ALARMTELEFONEN VED BRANN
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*Alle internatene har hver sitt alarmsystem. Det vil si at alarmen ringer kun på det
internatet hvor alarmen er utløst. Er det behov for å evakuere alle, blir det gjort.
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TRANSPORT
Karmøy og Kopervik er sentralt plassert i forhold til transport med resten av distriktet, resten av
landet samt noen direkteflyvninger til byer i utlandet.
Daglig går det fly til Oslo med SAS og Norwegian.
Det går imidlertid ikke flybuss herfra til flyplassen, men med litt planlegging går det an å få til en
forbindelse mellom bussene til Haugesund og flybussen fra Haugesund .
Det går tog fra Stavanger til Oslo (Sørlandsbanen).
Haukeliekspressen (buss) går over fjellet fra rutebilstasjonen (Flotmyr) i Haugesund og til Oslo.
Kystbussen kan en ta til Bergen og Stavanger. Enkelte avganger går fra/til Håvik som ikke er så
langt fra skolen.
Billetter kan du kjøpe på Internett.
Det går rutebuss til Haugesund på hovedveien ca hver time, noen ganger oftere. Bussholdeplassen
er på samme side av veien som skolen, den går nemlig ned til Kopervik før den svinger opp på
hovedveien og inn mot Haugesund.
Når det gjelder rutetider for disse transportmidlene, så finner du dem på oppslagstavla på
skolen. Vi prøver alltid å ha de siste utgavene.

PRISER NÅR PERSONALET KJØRER ELEVER
Når personalet kjører elever tar vi betalt for dette. Bensin er som dere vet ikke gratis.
Følgende priser gjelder:
◦ Legevakt (Åkra)
kr 50
◦ Sykehuset (Haugesund) kr 150
◦ Flyplassen
kr.100
◦ Kopervik
kr. 30

ORDENSTJENESTE
GRUPPE 1: Internatvask
Vaske og rydde fellesrom på internata, dvs. trapper, ganger, kjøkken, kjellerrom. Internatvaskingen
utføres i løpet av skoledagen før middag.
GRUPPE 2: Kjøkkenhjelp
Servere ved middagen og gjøre i stand kveldsmaten og vaske opp etterpå. Du møter en halv time før
kveldsmaten, og er ferdig med jobben når oppvasken er tatt og matsalen ryddet. Du får beskjed når
du kan gå.
Finne mat til de som er syke og ligger på internatet. Dette gjøres etter at du er ferdig med arbeidet
på kjøkkenet etter middagen. Tallerkener og bestikk du har båret ned til internatet, skal opp på
kjøkkenet igjen om kvelden.
GJELDER BEGGE GRUPPENE:
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Det blir ført fravær dersom du ikke stiller til ordenstjenesten.
Hvis arbeidet ikke gjøres godt nok, må du kanskje gjøre på nytt.
Du har selv ansvaret for å skaffe vikar hvis du ikke kan ha ordenstjeneste en dag. Husk at du må ta
igjen vakta for den som steppet inn som vikar for deg en annen gang.
Fredagsvask: Det er satt av tid til vask av egne rom på fredagene. Du og romkameraten din har
selv ansvaret for å vaske rommet og badet der dere bor.

KILDESORTERING PÅ INTERNATENE
RESTAVFALL: HIVES I SØPPELDUNKER VED GAMLEBYGGET.
PAPIR & DRIKKEKARTONGER: PAPIR KASTES I ESKA I GANGEN,
DRIKEKARTONGER SKYLLES, SAMLES OPPI HVERANDRE, OG SAMLES I EN POSE V/
PAPIRINNSAMLINGEN

BRUK AV VASKEMASKINENE
På alle internatene finnes en eller to vaskemaskiner og tørketromler. I tillegg finnes det snorer til å
henge tøyet på. Opplæring på maskinene og tromlene får du i begynnelsen av skoleåret.
Du og dine samboere på internatet må selv finne fram til hvordan dere skal fordele vaskingen, hvem
som skal ha hvilke dager. Vaskemidler må du selv kjøpe inn.
Det kan ofte bli rot på vaskerommet når så mange skal dele vaskemaskiner, tørketromler og
tørkesnorer. Fra tid til annen hender det at klær blir borte, og det er ikke fritt for at beskyldninger
om stjeling dukker opp. Det beste du kan gjøre er å merke klærne dine, og å hente dem så fort de er
tørre fra tørketromler og fra snorer. Slik er du også med på å holde orden i vaske- og tørkerommene.
Hvis maskinene går i stykker eller ikke virker helt som de skal, så ta kontakt med vaktmester eller
kveldens kontaktlærer. Ikke prøv deg som reparatør selv!

Det er no
Det er her
Du lever
Det er no
21

I dag blømer
ein blom i
vegkanten
ein fugl
løfter si veng
eit menneske
går forbi
så nær
Bente Bratlund Mæland

SENKVELDER OG ELEVKVELDER
I tillegg til undervisning og det å bo på internat, forsøker vi ved skolen å ha et felles sosialt miljø i
form av senkvelder og elevkvelder.

SENKVELDER (tirsdager)
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Disse kveldene forsøker vi og samles i hovedbygget, hvor vi finner på noe sammen. Noen ganger
har vi volleyballkamper mellom oss ansatte ("Draumelaget") og elever, andre kvelder er det kanskje
noen som bildepresentasjon eller film. Skolen har både biljard og bordtennis, og kanskje kunne vi
sette i gang turneringer!?
Har du ideer er ingenting bedre. Kanskje du og andre spiller et instrument, så vi kan ha felles
musikk og sang noen ganger, kanskje er det noe vi kunne diskutere en kveld. Det finnes mange
muligheter til å gjøre noe sammen på senkveldene.
Disse kveldene pleier vi å servere kaffe og te og saft og kaker eller frukt.
Senkveldene er ikke obligatoriske, du få ikke fravær hvis du ikke er tilstede, men vi ønsker at du
kommer opp i hovedbygget og at vi er sammen, og at du invisterer denne tiden sammen med
medelever og oss som jobber her. NB! Hvis vi har gjester utenfra er senkveldene obligatoriske!

ELEVKVELDER
På skoleruta ser du at en del lørdager er satt av til forskjellige arrangement. Som regel står det
elevkveld. Disse elevkveldene er det linjene som har ansvar for å lage sammen med sin lærer.
Rammen omkring kvelden kan være forskjellig, men vi har tidligere hatt "spøkelseskvelder",
konkurranser av ulikt slag, grillet på Åkrastranden, "barneselskap", kinokveld osv. Det finnes
mange muligheter!
Disse kveldene er obligatoriske og du får fravær hvis du ikke er tilstede. Dette er en del av din
"timeplan" og inngår i det som kalles miljøarbeid på vitnemålet ditt.
Vi ser på dette som viktig for når du er tilstede er du med som miljøskaper, og fordi det er dine
medelever som har laget i stand en kveld for at du og resten av skolen skal ha det gøy sammen. Det
er jo hyggelig den kvelden din gruppe har ansvaret at alle er tilstede og tar del i det din gruppe har
laget i stand, ikke sant?!

STIPENDIATER
Dette skoleåret har vi 6 stipendiater, alle var elever skoleåret 20 - 21 De seks stipendiatene er
Marte Bendiksen, Nora Braathen, Silje Bruun Haugen, Thorfinn Myrvang, Stine Orre og
Tim Nicolay Westbye
Disse skal alle være med på å skape et godt miljø ved skolen. Stipendiatene er elever på lik linje
med dere, men har i tillegg en annen funksjon, nemlig å være med på å skape et godt miljø og
hjelpe lærerne på de ulike linjene.

ELEVRÅD
I likhet med andre skoleslag har også folkehøgskolen et elevråd. Dette velges ganske tidlig i
skoleåret, og elevrådet sitter et halvt år til neste valg, som foretas rett etter jul. Lærerne ved skolen
har både ordens-og trivselsråd og pedagogisk råd, og for alle ansatte har vi det som kalles
personalråd. Til alle disse rådene velges representanter og ledere.
Et visst antall ganger i året har elevrådet og orden-og trivselsrådet felles møter. Det kalles skoleråd.
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De som skal sitte i elevrådet velges av elevene. Elevrådet er elevenes talerør overfor skolen.
Elevrådet vil også få et overordnet ansvar for bruk av og tilrettelegging av tilbud lagt til leiligheten i
internat 2.
Her følger et sitat fra instruks for elevråd og elevmøte. Det er hentet fra "Føresegner for
folkehøgskulen".

INSTRUKS FOR ELEVRÅD OG ELEVMØTE
Elevrådet er et fellesorgan for alle elevene på kurs som varer 16,5 uker eller lenger. Det er i
arbeidet sitt bundet av lov, forskrifter og målsettingen til skolen. Det skal sammen med de andre
rådene arbeide for å skape trivsel og godt samarbeid på skolen.
Elevrådet skal ta seg av elevene sine interesser, og fremme disse overfor rektor, personalråd,
lærerråd og styre.
Elevrådet uttaler seg i saker som blir lagt fram for det og i andre saker det ønsker å ta opp. Det kan
gi råd og komme med forslag til rektor og de andre rådene på skolen.
Elevrådet peker ut elevene sin representant og vararepresentant i styret for skolen.
Elevrepresentanten har funksjonstid frå 1. november til 32. oktober (et år). Departementet kan etter
søknad frå styret godkjenne andre ordninger med funksjonstid.
Elevrådet skal velges før en måned av skoleåret er gått. Ved helårskurs skal det til vanlig holdes
nytt valg når halve kurset er over. Valget skal være skriftlig og kunngjøres minst
3 dager på forhånd. Rektor eller en som han utpeker, sørge for at det blir holdt valg.
Elevrådet skal ha minst 5 medlemmer med vararepresentanter. Begge kjønn blant elevene skal være
representert i elevrådet med en rimelig fordeling. Alle er pliktige til å ta imot valg, men det er
anledning til å nekte gjenvalg.
Leder blir valgt ved eget valg. Elevrådet velger selv nestformann, sekretær og kasserer.
Elevrådet kan på eget initiativ sette ned underutvalg og nemnder.
Elevrådet holder til vanlig møte minst to ganger i måneden, og er vedtaksført når minst 2/3 av
medlemmene er til stede. Det skal til vanlig sendes ut saksliste minst to dager før kvart møte og
føres referat etter vanlige regler.
Minst to ganger i skoleåret skal det være fellesmøte mellom elevråd og pedagogisk råd. Rektor, i
samarbeid med leder i pedagogisk råd og leder i elevrådet kaller inn til slike møter.
Elevrådet kan, for å høre elevene sin meining kalle inn til elevmøte. Saker som skal fram på
elevmøtet må gå gjennom elevrådet.
OPPFORDRING!!!
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VÆR MED I ELEVRÅDET OG STØTT OPP OM SKOLEDEMOKRATIET!
HER LÆRER DU SAMARBEID, OG HVORDAN DU FÅR INNFLYTELSE I ET
SAMFUNN.
VI FØRER PÅ VITNEMÅLET DERSOM DU HAR SITTET I ELEVRÅDET.

INTERNATRÅD ( IR )
Det skal velges internatråd for hvert internat.
Det skal velges en representant fra hver forstue. Det bør sikres representasjon av
begge kjønn.
Internatmøter avholdes en gang pr måned. Internatråd har ansvar for agenda og
ledelse av internatmøter sammen med forstuelærerne.
Det meste som vedrører det daglige/nattlige liv på internatet hører til i dette forum.
Internatrådet kan ilegge beboere reaksjoner på adferd som blir innmeldt som sak i IR.

HVA ER FOLKEHØGSKOLE?
Folkehøgskolen er et særmerket nordisk skoleslag med sterke røtter i opplysningsfilosofi og
romantikken på 1700- og 1800-tallet. Skoleslaget utviklet seg i bølgen av nasjonal bevissthet og
demokratisering, som preget Norden fra midten av forrige århundre.
Folket stod opp i kampen for nasjonal selvstendighet, politisk folkestyre og kulturell frigjøring.
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Målsak, edruskapsforeninger, arbeiderbevegelser og kristelige vekkelses-bevegelser ble viktige
faktorer i samfunnslivet.
Behovet for og kravet om opplysning økte. Folkehøgskolen kom med sitt alternativ til svar på disse
behovene og kravene. Det var den danske dikteren, presten, historikeren og skole-mannen Nikolai
Fredrik Severin Grundtvig som ga mye av idegrunnlaget til folkehøgskolen.
Danmark fikk sin første folkehøgskole i 1844, og i Norge fikk vi den første i 1864.
Norskdom og kristendom var sentrale begrep i den frilynte folkehøgskolen. Norskdom handlet bl. a.
om å få lov til å uttrykke seg offentlig på sitt eget tungemål. Men deler av den sto også for en
religiøs radikalisme som mange var betenkte på. Med røtter både i Grundtvigs skoletanker, den
haugianske bevegelsen, og med en klar kristen målsetning ble den første kristelige ungdomsskolen
startet opp i 1893. En periode hadde vi derfor frilynte folke-høgskoler, amtskoler og kristelige
ungdomsskoler.
I dag har vi en todeling mellom kristelige og frilynte folkehøgskoler.
Folkehøgskolens overordna mål er: allmenndanning, personlig utvikling og modning.
Allmenndanning i folkehøgskolen har med utvikling, vekst og livsholdning å gjøre, men også med
innlæring av kunnskaper. Disse kunnskapene skal imidlertid ikke dokumenteres med en eksamen.
Allmenndanning er utvikling av kvaliteter og tilegnelse av kunnskaper og verdier som avspeiler seg
i livsholdninger og praktisk livsførsel som eks. ansvarsfølelse, evne til samarbeid, selvstendighet,
høvisk framferd, medfølelse og omsorg for den neste, vilje og evne til personlig vurdering og
moralsk mot til å stå for sine meninger.
Videre er allmenndanning kunnskaper om den verden vi lever i, og vilje til å være med å ta ansvar
for utviklingen.
Folkehøgskolen er et skoleslag der hele mennesket med hjerne og hjerte hører med. Dette
helhetlige synet på mennesket er et kjernepunkt i skoleslagets selvforståelse.
Når folkehøgskolen ønsker å fremstå som skole for allmenndanning, personlighetsutvikling og
folkelig opplysning henger det sammen med menneskesynet.
Folkelig opplysning er forskjellig fra folkeopplysning (opplyse de uvitende), og er også et viktig
punkt i skoleslagets menneskesyn. Dette fordi det tar utgangspunkt i det som er der som en erfaring
hos den enkelte og i folket, slik den enkelte kjenner erfaringen gjennom historien, mytene, språket
(det muntlige) og diktningen.
Folkehøgskolemannen Olav Akerlie formulerer det slik:
" Gjennom folkeleg opplysning kan "Enkelt-Mannen" bli dregen inn i eit forpliktande
fellesskap, sjølv bli deltakar i striden mellom "mørkemaktene og lysmaktene" - og vakne!
Dette er opplysning om livet og til gagn for livet:" /... / "Folkeleg opplysning er på mange
måtar å samanlikne med ein prosess, der mennesket som deltakar når fram til eit meir
avklara syn på seg sjøl og sitt ærend i denne verda og dermed styrkt evne til samarbeid og
solidaritet. "
Folkehøgskolen skal være en impulsgivende skole, den skal vekke interesse og inspirere til arbeid
og engasjement. Den skal være allmenndannende på den måten at den utfordrer og gir mennesker i
ulike aldre, yrker og "situasjoner mulighet til vekst og utvikling.
Skolen skal formidle en folkelig danning med hele mennesket som mål. Et dannet menneske i
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folkehøgskolens tradisjon er et menneske som gjennom kunnskaper og erfaringer har lært seg selv å
kjenne, og som lever i "levende vekselvirkning" i forhold til sine medmennesker.
Det primære for folkehøgskolen er livsopplysning, og ikke å gi faktakunnskaper eller fagopplæring.
I folkehøgskolen har vi ikke noe krav til pensum eller eksamen. Det er ingen institusjon utenfor
skolen som setter slike krav eller kan gjøre det. Hver skole har sin frihet sett i forhold til de
lover/rammer som departementet har satt opp for skoleslaget.
Høres dette komplisert ut og er alt bare store ord? Nei, mener vi som jobber i folkehøgskolen.
Folkehøgskolen er et alternativ og et supplement til annen skolegang. Det slitsomme for oss som
jobber på en folkehøgskole er at du og dine medelever ikke ser verdien av et folkehøgskoleår før
lenge etter at dere er ferdige. Først kanskje på et elevstevne mange år seinere får vi høre om det
gode året du hadde på Karmøy folkehøgskole. Grunnen til det er nok at mye at den kunnskapen du
tilegner deg ikke er målbar.
Det er vanskelig å definere hva som er generell modning og hva som er kunnskaper tilegnet
gjennom det å leve så tett innpå mennesker som du gjør - på godt og vondt. I alle sammen-henger i
livet er det viktig å vite noe om samspillet mellom mennesker, i samlivet med et annet menneske, i
venneflokken, på arbeidsplassen, i kollega-felleskap osv. All erfaring trenger ikke å være positiv,
men det er det også viktig å ta med seg. Gjennom positive og negative, erfaringer utvikles vi videre.
Dette lærer du i alle fall noe om dette året.
FOLKEHØGSKOLEN ER SKOLEN FOR BEGGE HJERNEHALVDELER!

Å BO PÅ INTERNAT
Har du tenkt igjennom hvordan det kan være å bo på et internat et år, og hva det kan by på av
positive og negative opplevelser?
Et internat på en folkehøgskole er ikke det samme som et hybelhus. Internatlivet er en viktig del av
folkehøgskolen. Den læringen som skjer der, er like viktig som den læringen som foregår i
klasserommet. Derfor er vi ved skolen ikke likegyldige til det som skjer på internatet. Vi kommer
til å ha internatmøter for å klare opp i eventuelle konflikter som måtte oppstå, og for å diskutere
hvordan livet på internatet fungerer, for at du og dine med elever skal få det best mulig i samarbeide
og oppleve mest mulig positivt ved det å bo på internat.
Det er nemlig ikke bare lett å bo sammen på et internat. Det er en helt ny opplevelse. Derfor er det
viktig å kunne snakke sammen. Det går kanskje ikke så bra hvis en hele tiden løser konflikter ved
å slamre med dørene, eller å gi den rett som snakker høyest. Det er sjelden du seinere i livet vil
oppleve å bo sammen med så mange mennesker på nesten samme alder i et bofellesskap.
De fleste av dine medelever, og kanskje du selv også, skal bo på rom sammen med en person du
aldri har sett før. Det er beundringsverdig av deg, du som kanskje inntil nå aldri har delt rom med
noen. Har du tenkt over hva slags person du er, hva du liker og ikke liker, hva du tror du kan tåle og
hva du ikke kan utstå? Vel, du finner det nok ut etterhvert. For du kommer til å møte mange slags
mennesketyper: En som liker å legge seg tidlig, en som liker å legge seg seint, en må ha musikk for
å kunne sovne, men har nødvendigvis ikke din musikksmak. En elsker stå lenge i dusjen om
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morgenen, en som står tidlig opp, synger eller setter på yndlingsmusikken sin og er i kjempehumør,
mens du selv trenger lenger tid for å fungere - eller omvendt.
Ramsen kunne vært mye lenger, men du kjenner deg kanskje igjen allerede. Du og dine samboere
kommer ganske tett innpå hverandre, og du vil lett oppdage andres sterke og svake sider, og ikke
minst dine egne sterke og svake sider.
Det vil oppstå konflikter, men konflikter er til for å løses. Internatlivet handler om kommunikasjon
om en kan ta tak i konfliktene og snakke sammen - i stedet for å utbrodere for de andre om hvor
håpløs romkameraten eller naboen er. Ikke be om å få bytte rom med en gang det oppstår en
konflikt - prøv å bli kjent med den personen du bor med - ta tak i konflikten, å løse den krever
innsats, men kanskje får du noe positivt tilbake.
Vi her ved skolen vil som sagt tidligere, være med på å styre livet på internatet. Vi vil ha et ord med
i laget om hvordan samlivet mellom deg og dine medelever skal fungere, og vi vil være med å
hjelpe til med å få det best mulig for alle. Vi sier f.eks. at etter kl. 23.00 skal det være ro internatet.
Og med ro mener vi at de som ønsker å sove skal ha anledning til det. Dette har med ansvar å gjøre
ansvar for deg selv og dine medmennesker. Det er temmelig egoistisk hvis du kveld etter kveld er
årsak til at flere andre på internatet ikke får sove, fordi du må slamre med dørene når du forlater et
rom, eller må skrike til en annen i første etasje, fordi du ikke gidder å bevege deg, eller må høre
yndlingsmusikken på full guffe helst kl.01.00 om natta. Det er i slike tilfeller vi blander oss inn, og
sier at slike forhold kan vi ikke godta.
De du bor sammen med tør kanskje ikke (av ulike grunner) si noe til deg. Kanskje er du en sterk
person som få tør motsi, eller du er den som blir plaget og velger å bite det i deg for å unngå
misstemning. Vi håper at vi slipper å blande oss inn for mye, at det å samarbeide om ro og orden på
internatet er så selvsagt for deg.
Internatlivet byr på mange positive opplevelser også - kanskje helst det. Aldri seinere i livet vil du
oppleve den nærheten med så mange mennesker i et bofellesskap. Heller ikke må du seinere i livet
forholde deg til så mange mennesker som du i utgangspunktet ikke selv har valgt.
Hvilke anledning er ikke nettopp dette til å bli kjent med mange forskjellige typer mennesker! Det
oppstår mange nære, flotte vennskap i løpet av et folkehøgskoleår. Mange lærer seg selv å kjenne
bedre enn det de kanskje har hatt anledning til tidligere. Du lærer deg sannsynligvis å tolerere
mennesker du kanskje aldri ville tolerere hvis du ikke hadde bodd med dem - og mange er flinke til
å ta vare på hverandre og jobber aktivt for et godt miljø.
Her har du et utvalg av hva tidligere elever har sagt om det å bo på internat:
◦En

lærerik og artig erfaring å ta med seg videre i livet
men også veldig gøy
◦ Livet på internatet er forskjellig fra dag til dag
◦ Verre og artigere enn jeg trodde
◦ Veldig positivt å oppleve hvordan det er å leve med andre, og hvordan konflikter kan
løses
◦Ikke noe privatliv
◦ Dårlig kontakt mellom stuene, men dette har bedra seg
◦ Internatlivet er folkehøgskole nesten.
◦ Du kommer så nært innpå andre, og må tilpasse seg veldig mye i positiv retning
◦ Deilig å klare seg uten foreldrenes mas
◦Rart å bo med så mange jevnaldrende over så lang tid
◦Slitsomt,
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◦Uforutsigbart,

spennende, kjedelig, morsomt
◦Har lært at hvis noen plager naboen plager det deg også, det samme med glede
◦Lærer å ta ansvar
◦Lærer å omgås mange personer
◦Lærer hvordan en skal takle vanskelige situasjoner
◦Må ta hensyn til andre
◦Lærer seg selv å kjenne
◦Mye gøy
◦Godt kjent på godt og vondt
◦Blitt en sammensveisa gjeng
◦Fått gode venner
◦Støy
◦Baksnakking
◦ For dårlig kontakt mellom internata
◦ Lett for å bli lei hverandre
◦ Høy musikk og bråk om nettene

Hvordan livet på internatet blir, er ikke bare avhengig av de andres innsats. Din egen er minst like
viktig.
Dette er ikke skrevet for å skremme noen eller for å fortelle hvordan det er å bo på internat. Det
som er pekt på her er viktig for deg å vite noe om, slik at du far et bevisst forhold til det du skal bo
på et år. Det er nettopp noe av det som er spesielt ved å gå på folkehøgskole, og vi som jobber i
skoleslaget har meninger om hvordan internatlivet bør være for at det skal fungere. Du kan ikke
være deg selv nok når du bor på internat på en folkehøgskole. En dag må du fire på dine krav, en
annen dag er det naboen som må fire på sine. At du kommer til å oppleve den læringen som foregår
på internatet som 1ærerrik - det er vi sikre på - det er i alle fall det de fleste folkehøgskoleelever sier
de har lært mye av.

LYKKE TIIL MED LIVET PÅ INTERNATET!
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FRITID
Hvis du nå har lest timeplanen og sett gjennom skoleruta, og du synes dette ser ut til å bli et hektisk
år, så har du forsåvidt rett i det. Men det er altså ganske mye tid igjen til fri benyttelse. Verken
Karmøy folkehøgskule eller Kopervik ligger utenfor allfarvei hvor ingenting finnes og ingenting
skjer. Enten du bruker bil, sykkel eller beina er det i høyden 15 minutter til Kopervik. Der vil du
finne det meste du trenger; bank, apotek, lege, tannlege, butikker, kino og utesteder.
Her følger forøvrig noen forslag om hva du kan benytte deg av i fritida.
Liker du å ferdes i naturen kan du ta med noen medelever rett opp i heia eller Stangelandsmarka
som den heter, ved siden av skolen. Her er det gruslagte veier og smale stier, et godt turterreng og
utsikt over øya inn mot fastlandet og utover havet. Du skal bare rett opp for Karmøyhallen, så har
du alt sammen.
Hva med en søndagstur til Sålefjell, Karmøys høyeste fjell er 132 moh. Der er det utsikt i alle
himmelretninger
Skyr du naturen, men liker ellers å holde deg i form, finner du treningsenter bl.a i annen etasje på
Coop Extra i Kopervik.
Skolen tilbyr våre elever å bruke Karmøyhallen 1 time i uka gratis. Der er det et 25 meter
svømmebasseng, stupebrett, samt badstue og solarium. Solarium må du betale for. I Kopervik og på
øya ellers finnes ulike idrettsklubber, håndball-lag o.l. Hvis du er interessert i å holde vedlike
idretter du er vant til å være med i, kan du jo ta kontakt og høre om de er interessert i å ta deg opp.
Skolen har et ganske stort bibliotek med bøker og tidsskrifter, og du vil sikkert finne noe du liker.
Forøvrig finner du Karmøy folkebibliotek i Kopervik sentrum, i kinobygget. Der kan du få lånekort.
Ellers på skolen har vi både bordtennis- og biljardbord. Vi har også spinningsykler og et trimrom
med noe utstyr.
I stua i hovedbygget er det ulike spill
Er du kinogjenger finnes det kino i Kopervik, med 3 saler. Her vises aktuelle filmer året rundt.
Vi har lyst til å si at jo mer tid du bruker ute sammen med andre enn dine medelever, desto mindre
tid får du til å være sammen med dem du går på skole med, og du investerer således mindre tid til
miljøskapning på skolen.
Tenk litt på at dette skoleåret er 9 måneder i ditt liv, 9 måneder hvor du kanskje kan gjøre noe annet
enn det du bestandig pleier å gjøre, og at du kanskje kunne investere denne tiden mer i skolemiljøet.
Du vil få et annet vennskapsforhold med dem du går på skole med og bor tett sammen med, enn de
vennene du har hjemme og de vennene du får seinere i livet.
Det kan kanskje bli litt dumt etter disse 9 månedene, å tenke på at du ikke brukte tid på å bli kjent
med han eller henne som du gikk på folkehøgskole sammen med. Da har du kanskje mer å dele
med dem du gikk på skole med, når du treffer dem seinere, på et elevstevne eller ved en annen
anledning.
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God dag
kjære medmenneske
God dag,
kjære medmenneske,
Ta deg tid til å være lykkelig,
Du er et vandrende under,
på denne jord.
Du er enestående, spesiell,
uerstattelig.
Vet du det?
Hvorfor står du ikke målløs,
er du ikke glad og forbløffet
over deg selv
og over alle de andre
omkring deg?
Synes du det er så hverdagslig,
så selvsagt
at du lever,
at du får lov til å leve
for å synge og danse,
for å være lykkelig?
Hvorfor kaster du da bort tiden
på en meningsløs jakt
etter penger og eiendeler?
Hvorfor gjør du deg masse sorger
om tingene fra i morgen og overmorgen?
Hvorfor lager du bråk, hvorfor kjeder du deg,
drukner deg i tomme fornøyelser
og sover når solen skinner?
Ta deg rolig tid
til å være lykkelig.
Tiden er ingen motorvei
mellom vuggen og graven,
men plass
til å parkere i solen.
“Kjære medmenneske, jeg holder av deg!”

Si det med eller uten ord.
Si det med et smil,
med en forsonende bevegelse,
med et håndtrykk,
med et anerkjennende ord,
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med et klapp på skulderen,
med en spontan omfavnelse,
med et kyss,
med en stjerne i øynene dine.
Si det med dusinvis av små oppmerksomheterhver dag på nytt!
“Kjære medmenneske,
jeg holder av deg!”
Phil Bosmans
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KARMØY FOLKEHØGSKULE UTGARDEN

EIN KORT HISTORIKK

Tidleg i 1875 vart det i fleire amt gjort vedtak om å skipe amtskular. I Rogaland vart det dette året
vedteke at det skulle skipast to skular, ein for Jæren og Dalane, og ein for Ryfylke. Til Ryfylke
sokna også bygdene på nordsida av Boknafjorden, heilt til grensa med Hordaland. I dette området
skulle skulen flytte kvart år. Dei kommunane som ynskte å ha skulen, måtte yte fritt husvære, lys og
brensel. Det skulle berre vere ein lærar ved kvar skule, og han måtte ta på seg opplæring i alle fag.
Den ambulerande amtskulen for nordfylket tok til å leve hausten 1875 på Finnøy. Alt i 1876 vart det
tilsett ein lærar til. Det fjerde året den ambulerande amtskulen for nordfylket var i drift, kom han til
Karmøy for fyrste gong. Kurset 1878/79 heldt til i skulehuset på Munkejord i Vedavågen. I 1880
kom det fyrste jentekurset i gang i Hjelmelandsvåg. Vinteren 1895/96 kom det fyrste felleskurset
for gutar og jenter i gang.
Skulen flytte rundt i nordfylket fram til 1903. Då vart skulen fast på Finnøy. I 1904 gjorde
amtstinget eit vedtak om å skipe den tredje faste amtskulen, og dei vedtok også at denne skulen
skulle leggjast til Eidsbygda på Karmøy. Det blei kamp om dette, det var nemleg mange som ynskte
at den tredje faste skulen vart ein husmorskule.
Jon Hovda vart den fyrste styraren ved skulen. Etter framlegg frå Hovda skulle skulen kallast opp
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etter Viggo Ullmann sin skule i Seljord i Telemark.
Hovda formulerte programmet for skulen slik: "Sann opplysning på kristen og nasjonal grunn".
Tysdag 2. oktober 1906 tok undervisninga til på lensmannsgarden på Eide. Den 7. oktober var det
stor fest på skulen og skulen fekk namnet UTGARDEN. 50 - 60 ungdommar samlast på skulen
denne fyrste hausten. 32 frå dette kullet var frå Karmøy. Jentene budde rundt om på skulen, mens
gutane budde kringom på gardane i Eidsbygda.
Når det gjeld tilhøva mellom kjønna, så har det snudd ein del på desse åra. I starten var det flest
gutar, men etter kvart har det vore flest jenter på Utgarden. Skuleåret 93/94 var det 10 gutar og 38
jenter som avslutta skuleåret.
I 1919 vart ordet amt bytta ut med fylke, og Utgarden gjekk over til å heite Utgarden Ungdomsskule
eller Utgarden fylkesskule. Ved årsskiftet 1960/61 fekk skulen namnet Utgarden folkehøgskule.
Skuleåret 93/94 starta ein å drøfta om skulen skulle skifte namn til Karmøy folkehøgskule Utgarden, og frå 1.01.97 skifta skulen namn. Frå denne datoen er namnet på skulen Karmøy
folkehøgskule.
Du kan lese meir om skulen si historie i jubileumsboka vår samanheng med 75 års feiringa. I 2006
feira skulen 100 år her på Eide og 130 år som folkehøgskule. I det høve blei det gitt ut ei ny
jubileumsbok!
Dei som har vore rektorar på Utgarden/Karmøy folkehøgskule:
Jon Hovda
1906 - 1922
J.S. Jacobsen
1922 - 1939
Trygve Fuglestad
1946 - 1949
Knut Myksvoll
1949 - 1975
Magne Svalland
1975 - 1989
Geir Toskedal
1989 - 1997
Eli K. Haaland
1995 - 1996 (vikar for Geir S. Toskedal)
Kjell Arne Medhaug .1997 - 2016
Sigbjørn Toskedal
2016 - 2019
Jarle Nilsen
2019
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Dryssa stjerner
Når ei solstråle ligg att og brenn i oss.
Når ein heilt vanleg gråversdag har
Stjerner over seg. Når nokon har sett at
vi er til.
Kanskje var det berre i forbifarten.
I travelheten. Eit uventa smil, ein open
varme. Kanskje var det ein omfamnelse,
kanskje berre eit sekunds stogg. Nokon
som hugsa noko godt, og takka. Nokon
som rørte ved oss, kanskje ubevisst.
Vi kjende oss famna inn, kjende oss
overdryssa av varme. Våga sleppa gleda
eit ørlite steg lenger fram. Våga kanskje
sjølv dryssa stjerner, dela ut varme, gje
smil, røra ved…..
Måtte vi nøra elden i kvarandre.
Bente Bratlund Mæland
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