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VELKOMMEN TIL PASVIK FOLKEHØGSKOLE
Et år på Pasvik folkehøgskole gir deg opplevelser og utfordringer du vil minnes for 
livet. Her vil du få et år med mange gode venner i et unikt fellesskap.

reiser og felles opplevelser
I tillegg til linjeturer er det fellesreise til Murmansk og andre fellesturer i løpet  
av skoleåret. 

Valgfag og fritidstilbud
Vi har hvert år et variert utvalg av 15-20 valgfag og fritidstilbud du kan  
benytte deg av. Skolen har blant annet eget basseng, gymsal med klatrevegg og vi 
har ny storlavvo for fine bålkvelder.

internat og mat
Våre internat ble totalrehabilitert i 2012. Det er 4 dobbeltrom og 4 enkeltrom på hvert 
internat. Det er wifi på alle internat og på skolebygget. Vi har et veldig godt kjøkken 
med variert mat og mulighet for tilpasset kost.  

kostnader
Et år hos oss koster mellom 94000 og 103000, avhengig av linja du velger. 
Se vår hjemmeside www.pasvik.fhs.no for mer informasjon om kostnader.  

Les mer på www.pasvik.fhs.no

• å bli kjent med polarhunden og dens trekkegenskaper
• alle former for trening, høst og vinter
• fotturer med hund, snørekjøring med ski og sledekjøring
• opplæring og innkjøring av unghunder
• opplæring av lederhunder
• foring, stell og kennelarbeid
• praktisk arbeid med sleder liner og utstyr
• å arrangere Finnmarksløpet, Europas lengste  
 sledehundeløp (1000km)
• å overnatte ute i telt, koier og under åpen himmel i Pasvik 
• å lære å praktisere en egen treningsfilosofi for hunder
• variert friluftsliv i flott natur
• hospitering hos kongen av Finnmarksløpet, Svend Engholm

HuNDEKjØrING  
OG VILLMArKSLIV
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Du får være med på
• kanotur i Øvre Pasvik nasjonalpark
• topptur til Rastigaisa, høyeste fjell i Øst-Finnmark
• Sørøya på kryss og tvers
• ekspedisjon på Finnmarksvidda
• høstvandring mellom ødestuer i Pasvik
• overnattingsturer i lavvu/telt og under åpen himmel
• padling med havkajakk
• hundekjøring og snørekjøring
• villmarkskjøkken
• nordlyssafari
• kite på snø
• skredlære
• orientering
• bekledning for alle årstider
• utstyrslaging

• elgjakt i Tana 
• laksefiske i Øst-Finnmark
• rype- og skogsfugljakt
• harejakt på Sørøya
• isfiske på Finnmarksvidda
• storørretfiske i Pasvikelva
• jerv- og gaupejakt
• åte- og lokkejakt
• jakt på ender og bisamrotter
• tiurleik i Pasvik
• snare- og fellefangst
• havfiske
• hjemmelading
• bygging av egen fluestang og fluebinding
• jegerprøven (for de som mangler)

jAKT OG FISKE FrILuFTSLIV  
FINNMArK

Les mer på www.pasvik.fhs.no



• å sette mål for hva linja skal gjøre i løpet av skoleåret
• å lage en topp 10-liste på unike opplevelser som skal 
 oppnås (som kan være snøskutersafari, reinsamling, tur  
 med Hurtigruta, sledetur med hundespann  
 og mye, mye mer)
• å lære å lage mat ute, arktisk gourmetmat  
 og villmarkskjøkken
• å dokumentere med blogg, video og foto de ulike  
 eventyrene dere opplever
• studieturer i nordlige deler av Norge, Finland  
 og russland
• avslutningstur til Svalbard  
• å lære om villmarksbasert reiseliv
• utplassering hos lokale reiselivsaktører for å lære praksis

EVENTyrET NOrD  
- ArKTISK rEISELIV 

HOT ArTIc - GEOPOLITIKK I NOrD

• backpacking med tog i Russland, blant annet til Moskva,  
 Petrozavodsk og Arkhangelsk
• studietur til Narjan Mar og møte med nenetserne  
 på tundraen
• diskusjoner rundt makt, politikk, samfunnsliv, urfolk, 
 miljøspørsmål og menneskerettigheter i Barentsregionen
• å utvikle nye prosjekter i folk-til-folk-samarbeidet i nord
• spennende møter med folk og organisasjoner  
 i Barentsregionen 
• lære å søke prosjektfinansiering
• å arrangere kulturfestivalen Barents Spektakkel
• sentrale konferanser i regionen
• rollespill
• å skrive blogginnlegg og artikler/reisebrev til media
• møte med russisk og norsk diplomati i nord 
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Pasvik folkehøgskole
• har 6 linjer; Hundekjøring og Villmarksliv, Hot Arctic - geopolitikk i  
 nord, jakt og Fiske, Friluftsliv Finnmark, Eventyret Nord - arktisk  
 reiseliv og Norwegian Language and culture.

• har et internasjonalt miljø med utenlandske elever  
 og samarbeidspartnere i Barentsregionen.
 

• er en frilynt folkehøgskole eid av Finnmark fylkeskommune.

• Opptaket skoleåret 2017-18 starter 1. februar. 
 

 Søk via pasvik.fhs.no eller folkehogskole.no

• Et år på folkehøgskole gir 2 konkurransepoeng ved opptak  
 til høyere utdanning.

• Lånekassen har gode lån- og stipendordninger for deg som vil  
 gå folkehøgskole, se lanekassen.no. 


