
Velkommen til Fosen Folkehøgskole!  
 

Her har vi samlet litt informasjon om skoleåret 2020/21. Hvis du lurer på noe mer 

må du gjerne kontakte oss! 
 

 

Kontaktinformasjon  

Sekretær kontor@fosen.fhs.no / (+47) 40601638 (08-15.00) 

Rektor rektor@fosen.fhs.no / (+47) 97976079   

 

 

 

Mvh Arnhild Finne 

Rektor 
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Innreisedag og skolestart: 24. august. 
24. august er ankomstdag, og elevene kommer i tur og orden i løpet av dagen. Meld 

gjerne fra til oss når og hvordan du kommer, så vil noen stå klar og møte deg.  

I løpet av dagen har du tid til å flytte inn på rommet, pakke ut, og bli kjent med ansatte og 

andre elever. For de som kommer tidlig, blir det servert lunsj.  

Skoleåret starter kl. 18.00, med fest og velkomstmiddag.  

Det er i utgangspunktet ikke mulig å flytte inn før den 24. august. Hvis du har behov for 

en annen ankomstdato, ta kontakt med oss i god tid.  

 

Slik kommer du hit 
De fleste som reiser kollektivt, reiser via Trondheim. Herfra går det jevnlig buss til Rissa. 

Bruk reiseplanleggeren på atb.no for å finne riktig bussavgang. Velg stoppested Rissa.  

Sjekk gjerne bussruta før du kjøper tog/flybillett til Trondheim, så du er sikker på at det 

korresponderer.  

Fra busstasjonen i Rissa er det omtrent 1 km. å gå til folkehøgskolen. Gi oss beskjed hvis 

du har med mye bagasje og trenger hjelp til å bære. Si gjerne fra til bussjåføren at du skal 

til folkehøgskolen. Er du heldig, kan du gå av enda nærmere skolen.  

Reiser du med bil og kommer sørfra, tar du ferja over Trondheimsfjorden. Ferjerute finner 

du på fosennamsos.no. Ferja går hver halvtime.  

  

https://www.atb.no/
http://www.fosennamsos.no/flakk-rorvik/category2688.html
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Livet på Fosen Folkehøgskole 
Valgfag og fellesfag 

Linjefag utgjør omtrent halvparten av undervisningen. I tillegg har vi valgfag og fellesfag. 

Valgfagene velger du etter at du har begynt på skolen. Det kan f.eks. være pilefletting, 
friluftsliv, trearbeid, plantefarging, skinngarving og tekstil. 

Fellesfag er dager da hele skolen er sammen. Det kan for eksempel være foredrag, turer, 
dugnader og gårds-uke. Det er altså mye mer enn bare linjefag hos oss! 

 
Åpne håndverkssaler 

Håndverkssalene er åpne på kveldstid, og det er ofte her det skjer! Vi har både smie, 
tekstilsal, sløydsal, skinnverksted og båtbyggeri som du kan bruke når du vil. Skolens båter 
lånes også ut til den som vil ta seg en kveldstur på fjorden. Og rett bak skolen ligger 
skogen, for den som vil gå en tur i fred og ro. 

 
Mat 

Alle måltidene serveres i matsalen. Vi har en veldig dyktig og trivelig gjeng på kjøkkenet, 
som står for matlagingen. Her får du sunn, god, kortreist og økologisk mat, laget fra 
bunnen av.  

Ei uke i løpet av året har du kjøkkentjeneste sammen med to andre elever, der dere bl.a. 
setter fram frokost og kveldsmat, og hjelper til med oppvasken. Elevene deler også på noe 
av fellesvasken. 

 

https://www.fosen.fhs.no/valgfag-fellesfag-skoleturer/
https://www.fosen.fhs.no/ureist-mat/
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Tilsyn 

Utenom undervisningen har en av de ansatte tilsyn, og er til stede på skolen. 
Tilsynslæreren arrangerer ofte et frivillig kveldsopplegg, f.eks. sveipekurs i sløydsalen, 
dans, broderikurs, høytlesning, osv. 

Tilsynslæreren kan nås på tlf (+47) 95148488 (16.00-09.00) 

 
Skoleturer 

Tre ganger i året drar hele skolen på felles femdagers tur. Høst og vår seiler vi ut i 
Trøndelagsskjærgården i våre åpne råseilbåter. Der samler vi skolens villsau som forsyner 
oss med kjøtt, ull og skinn. Uken fylles av vind og seil, bål, sang og bading.  

Om vinteren drar vi ei uke til fjells. På menyen står skiturer og isfiske, bygging av igloo og 
snøhule, dyrespor og skileik. Det blir også tid til kortspill og fine stunder rundt peisen! 

 
Din adresse på skolen 

«Navnet ditt» 
Fosen Folkehøgskole 
Folkehøgskoleveien 1 
7100 Rissa 

 

 

  

tel:004795148488
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Internat, bygninger og fasiliteter 
I hovedbygningen er det internat, kjøkken, matsal, fellessal, peisestue, elevstue, 
håndverkssaler, elevkjøkken, bibliotek, møterom og kontor. Det er gratis wifi i skolens 
fellesarealer.  
 
I fellessalen har vi morgensamling, foredrag, filmvisning, dans, yoga, konserter og hva du 
ellers måtte finne på. I peisestua er det myke sofaer, brettspill og ofte fyr i peisen. Her kan 
du slappe av og nyte kvelden, strikke litt, eller kanskje ta deg en lur.  
 
Et lite stykke unna ligger gården vår, og i heiene på den andre siden av innsjøen ligger 
setra. Vi har også en gamme i fjellet, noen timers gange nordover. 
 

Internat 

Alle elevene bor på skolens internat, og de aller fleste på dobbeltrom. Det er utrolig 
koselig å bo så tett på så mange nye venner, og man blir ekstra godt kjent!  

Hovedinternatet er en del av skolebygningen. I tillegg har vi to mindre internathus bak 
skolen. På rommet er det to senger, skap, skrivebord, hyller og vask.  
 
I vaskekjelleren har vi vaskemaskiner og tørkerom. Bruk av disse er inkludert i 
skolepengene.  Vi har også vaskeutstyr til romvask.  

 
Ferier 

Internatet er stengt i skolens ferier (høstferie, juleferie og påskeferie). Etter avtale er det 
mulig å bo på gården i feriene mot at du hjelper til med gårdsarbeid.  
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Pakkeliste  

Her er en oversikt over hva du trenger av utstyr som elev hos oss, pluss noen ekstra ting 
som kan være kjekt å ha.  Fosen Folkehøgskole er en skole uten utstyrspress, og vi 
oppfordrer deg til å kjøpe brukt eller låne utstyr.  
Husk å merke alt utstyret, tingene og klærne dine med navn! 

 

Må ha 
Liggeunderlag 
Sovepose (3-sesongs er bra) 
Tursekk (50-100 liter) 
Kniv 
Hodelykt 
Arbeidsklær 
Gummistøvler 
Solide regnklær (oljehyre)  
Håndklær  
Solbriller  
Tøfler / innesko 
Vindtett turbukse 
Vindtett turjakke/anorakk 
Gamasjer 
Ullgenser 
Ullsokker 
Ullundertøy (minst to sett) 
Matboks 
Turbestikk, turkopp og turtallerken  
Lue (helst ull) 
Skjerf/hals 
Votter (helst ull, gjerne med vindvotter) 
Dyne og pute (eller lei av skolen for 600,-) 
Ski, skistaver og skisko (Skal du kjøpe anbefaler vi fjellski, men langrennsski går og fint) 

Seiling:  
Redningsvest, 100-150 N. 
Vanntett bag (drybag) er en fordel.  
 

Minihus og Båtbygging:  
Vernesko 
 

Økologisk småbruk:  
Sykkel 
Kjeledress 
 

Tekstil, søm & tradisjonshåndverk:  
Stoffsaks og målebånd 
 

Kjekt å ha 

Sykkel (spesielt for Seiling) 

Badetøy 

Musikkinstrument 

Øks  

Vanntette pakkposer (spesielt Seiling) 

Fjellsko 

Har du annet turutstyr som telt, hengekøye, 

flytevest, termos osv, så ta det gjerne med! 
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Økonomi og priser  
Lån og stipend 

Skolen er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, se www.lanekassen.no. Alle 
norske elever uansett alder kan søke om lån og stipend. Stipendet dekker 40 % av 
kostnaden for skoleåret.  For å få stipend kreves det minst 90% oppmøte. 

Informasjon om stipend for utenlandske statsborgere finner du på nettsiden vår.  

Kostnader skoleåret 2020/2021: 
Grunnprisen er kr 119 600,- 

Det dekker opphold, kost, losji, linjeturer og tre femdagers turer med hele skolen. 

Innmeldingsavgiften er også inkludert i grunnprisen. Denne prisen dekker et 36 ukers 

skoleår, mot normalt 33 uker ved andre folkehøgskoler. 

Grunnprisen dekker ikke eventuelle tillegg som enkeltrom, spesialkost og 

materkalkostnader. 

Spesialkost 

Vi tilbyr spesialkost til elever med matallergier og intoleranser for kr 3 500,- ekstra pr 

skoleår. Vegetarmat og vegansk mat er inkludert i grunnprisen. 

 

Depositum 

(betales normalt tilbake ved skoleårets slutt) 

• For nøkkel/rom/inventar 1 200,- 
• For verktøy på båtbyggerlinja 700,- 
• For verktøy på minihuslinja 700,- 
• For verktøy på håndverk og design 450,- 

https://www.fosen.fhs.no/okonomipriser/


8 
 

Om Fosen Folkehøgskole  
På Fosen folkehøgskole møter du elever og lærere som brenner for en bærekraftig og 

økologisk utvikling. 

Dette står vi for 

• å få mennesker til å vokse 

• å holde gamle tradisjoner levende 

• å dyrke sunn mat på bærekraftig vis 

• å jobbe for et samfunn uten rovdrift på mennesker og natur 

• å stimulere til kritisk refleksjon 

 
Politisk og religiøst uavhengige 
Fosen Folkehøgskole er en frilynt skole. Det betyr at vi ikke er knyttet til noen religion og 

mener at enkeltmennesket bør stå fritt i slike spørsmål. Vi er dessuten politisk uavhengige. 

Vi ønsker å være nytenkende, åpne og fordomsfrie. 

Dette opplever du 

• Inspirerende og inkluderende fellesskap 

• Å få bruke mye tid i skolens verksteder, som alltid er åpne 

• Personlig utvikling 

• Dyktige lærere som kan mye mer enn sine fag. 

• 3 fellesturer hvor hele skolen er med. 

• Helhet og sammenheng. For eksempel: Sammen plukker vi poteten vi skal spise 

gjennom vinteren, som forrige års elevkull har dyrket. 

• Å få servert sunn, god, kortreist og økologisk mat hver eneste dag 

• Å bli kjent med folk fra mange land. Vi har mange internasjonale elever som 

kommer hit på grunn av våre unike linjer. 
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Rissa 
Lokalmiljø 

Fosen Folkehøgskole ligger i Rissa på Fosenhalvøya i Trøndelag.  En times busstur fra 

Trondheim er vi godt plassert mellom fjord og fjell. Skolen ligger i utkanten av Rissa 

sentrum. Like i nærheten finner du sportsbutikk, apotek, bibliotek, treningssenter, lege, 

tannlege, matbutikker, klesbutikker, frisører, post, pub, restauranter m.m. 

Gode turmuligheter 

Skolen ligger fint til med utsikt over Botn, en tidevannssjø med rikt fiske og gode 

muligheter for seiling, roing og skøytesport. Rett bak skolen ligger skogen, og 

Trondheimsfjorden ligger en kort sykkeltur unna. Med så god tilgang til naturen ligger alt 

til rette for fine turer både sommer og vinter. Vi har kajakker og båter som du kan låne på 

fritiden, og skolens seter og gamme er fine turmål i helgene. 

Fosen har fint turterreng både for fotturer og skiturer, og er ofte beskrevet som et "Norge 

i miniatyr". Er vi heldige, blir det skøyteis om vinteren. Vi har også gode fiskemuligheter, 

både med stang, flue, snøre og garn. Fosen har lav tregrense, så selv om skolen ligger like 

ved fjorden, er det kort til tregrensa og høyfjellsfølelsen. 

 

Betalingsinformasjon 

Skolens bank: Sparebanken Midt-Norge, 7100 Rissa Norge 

Kontonummer: 4213.05.10242 

IBANnr: NO50 

SWIFTnr: SPTRNO22 

 

PS: Følg oss gjerne på facebook og instagram!  

https://www.facebook.com/FosenFHS/
https://www.instagram.com/fosenfolkehogskole/

