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ORIENTERING OM SKOLEÅRET 2018/2019
Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen hit til Agder folkehøgskole. Vi her på skolen ser allerede
fram til et nytt skoleår med nye og spennende elever og ubrukte muligheter! Jeg håper du gleder også deg
og er motivert for innsats! Vi byr på rom, lærere, undervisningsopplegg og utstyr, men på en folkehøgskole
er ditt bidrag viktig for å skape et spennende innhold med trivsel og læring!
SKOLESTART:
Skolen starter søndag 26. august med åpningsmiddag for elever og følge kl 17:00.
Du kan komme til skolen fra kl.10:00, så vil vi hjelpe deg til rette på internatet og vise deg rundt.
Hvis du trenger å komme før søndag kl 10:00, må du ta kontakt med oss på forhånd.
Hvis de som evt. følger deg trenger overnatting, må dere også ta kontakt i god tid på forhånd. Vi
har et begrenset antall rom for gjester på kurssenteret vårt.
FORSINKET ANKOMST:
Gi oss beskjed hvis du kommer senere enn 17:00 åpningsdagen.
SLIK KOMMER DU TIL SKOLEN:
Skolen ligger i Søgne, ca 18 km vest for Kristiansand. Se veibeskrivelse/kart med linker på
hjemmesiden vår. Fra rutebilstasjonen i Kristiansand kan du ta buss merket Søgne – nr 40 (til
Årosskogen) og 42 (til Stokkelandskogen) rutetider på www.akt.no. Rutebilstasjonen ligger like
ved siden av jernbanestasjonen. Med privatbil tar du av fra E 39 ved Tangvall ca. 15 km vest for
Kristiansand (skilt merket Søgne/Vågsbygd). Følg riksveg 456 ca 4 km mot Vågsbygd til et stort
skilt merket Agder folkehøgskole. Følg Høgskoleveien ca 300 meter og folkehøgskolen ligger på
venstre side. (Skiltet vei til Agder folkehøgskole/Agder kurssenter tar deg til internat/skoleinngang.) Har du behov for hjelp til transport, ta kontakt med oss.
TA MED TIL SKOLEN:
 Sengetøy (dyne, pute, laken, dynetrekk, putevar etc.), håndklær etc
 Turutstyr: Sovepose, liggeunderlag, dagstursekk, termos, støvler og turklær, drikkeflaske og
matboks
 Utstyr til fagene: Jazz - rock - Cuba: instrument og utstyr
Friluftsliv og fotoreiser: Se linjebrev
Foto og backpacking: Se linjebrev
Valgfag foto; kamera
 Det kan være lurt å ha med sykkel og personlige eiendeler for å gjøre rommet trivelig
 Vaksinasjonskort, pass (min. gyldig til utgangen av oktober 2019) og reiseforsikringsbevis

Skolen er ikke ansvarlig for utstyr/verdier som blir ødelagt eller forsvinner. Du må selv
ordne med nødvendige forsikringer.
UNDERVISNINGEN:
Skoleåret er på 185 undervisningsdager. For å få konkurransepoeng for videre studier, må du være
til stede på minst 90 % av all undervisning, prosjekter og felles aktiviteter. Pådrar du deg et stort
fravær, kan det bety at du må slutte skolen. Du har selv ansvar for å holde deg orientert om skolens
aktiviteter, og å møte opp. Se www.agder.fhs.no for mer informasjon om fagtilbud og skolen.
Du får informasjon om fag og aktiviteter den første skoleuka, og velger valgfag og lørdagsseminar.
ROMPLASSERING:
Romfordelingen skjer i planleggingsuka rett før skolestart. Hvis det er flere som ønsker enkeltrom
enn det vi rår over, fordeler vi ved loddtrekning. Må du ha enkeltrom av helsemessige grunner,
må du sende oss legeattest.

SPESIELLE DIETTER
Hvis du pga sykdom/allergier må ha spesiell mat, eller er vegetarianer/veganer, vil vi gjerne ha
beskjed i god tid før skolestart.
SKOLEMILJØ:
For å sikre et godt skoleår for alle, har skolen tre hovedregler:
 Krav om aktivt og deltakende frammøte
 Krav om nattero
 Krav om et rusfritt miljø
OPPHOLDSPENGER:
Hva du skal betale og når du skal betale ser du på den vedlagte betalingsplanen. Lommepenger og
kostnader til vaksiner og lignende kommer i tillegg.
NB! Elever som slutter skolen i løpet av skoleåret må betale for 6 uker etter sluttdato, samt påløpte
turkostnader. Utstyrsinnbetaling påløper på høsten.
Vi anbefaler deg å bruke nettbank for å betale og for å holde oversikt over økonomien.
FERIER:
Høstferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie

fredag 28. september (12:00)
fredag 21. desember (12:00)
fredag 15. februar (12:00)
fredag 12. april (12:00)

-

mandag 8. oktober (08:45)
onsdag 2. januar (08:45)
mandag 25. februar (08:45)
tirsdag 23. april (08:45)

Skolen er stengt i feriene. Det er nå kamp om rabatterte billetter på tog og fly i forbindelse med
ferier. Det er derfor viktig at du allerede nå planlegger/bestiller reiser, slik at du unngår høye
reiseutgifter eller unødig fravær. Pga. studieturer bør du vente med å bestille
høstferie/vinterferie/påske-reise til du har snakket med læreren din.


Avreisedagen (den store farveldagen) er torsdag 16. Mai. Avslutningsfesten blir onsdag
15. mai. Da blir også foreldre/venner invitert.

Vedlagt følger en bekreftelse på studieplass som du kan bruke for reisemoderasjon sammen med
legitimasjon. Etter ankomst vil vi ordne studentbevis for deg. Vi sender også med litt informasjon om
stipend og lån fra Statens Lånekasse.
Still oss gjerne spørsmål om skolen og skoleåret på telefon eller e-mail. Det er folk på kontoret hele
sommeren mandag – fredag kl. 9 – 14. Vi oppdaterer nettsidene våre jevnlig. Der har vi en side med
spørsmål/svar og informasjon om kommende skoleår. Bruk gjerne facebook (link fra hjemmesidene våre)
for å bli kjent med oss og neste års elever!
På gjensyn 26. august! - Lad godt opp i sommer til et viktig år!
Med hilsen
Reidar Nilsen (rektor)

