
         Fosen Folkehøgskole 
         Folkehøgskoleveien 1, 7100 Rissa 

         (+47) 40601638 
  

  
 

Kjære elever skoleåret 2021/2022 
 

Mange av dere har spørsmål om neste skoleår og hvorvidt det vil bli påvirket av 
koronapandemien. Det er dessverre vanskelig for oss å si noe sikkert om hvilke grep vi 
vil måtte ta i forbindelse med oppstarten til høsten. Det avhenger av utviklingen 
fremover og myndighetenes retningslinjer. Vi vil uansett gjøre det vi kan for å gi dere 
et godt folkehøgskoleår! 

Året i år har vært noenlunde normalt på Fosen Folkehøgskole, til tross for pandemien. 
For å hindre at eventuell smitte kommer inn på skolen har vi gjennomført 
systematiske og grundige smittevern-tiltak ved skolestart og etter hver ferie. Vi har 
også hatt økt fokus på renhold og hygiene i dette året, og har lagt til rette for at elever 
og ansatte kan holde anbefalt avstandskrav etter ferier/reiser innenlands.  

Hele skolen regnes som en samlet kohort, og kan omgås på tvers av linjene. Elevene 
spiser, sover, lærer, leker, danser og slapper av sammen. Dermed er det også ekstra 
viktig for oss å ikke få smitte inn på skolen. Elevene har derfor ikke kunnet ha besøk på 
skolen i år, og vi har oppfordret til at de har holdt seg mest mulig her også i frihelger 
og ferier.  
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Hvordan situasjonen ser ut i august, vet vi ikke. Vi kan derfor ikke si sikkert hvilke av 
disse tiltakene som vil bli videreført til neste skoleår.  

Vi følger råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter, og tilpasser disse til vår 
situasjon i samarbeid med smittevernsykepleier i bedriftshelsetjenesten. Vi kommer 
til å følge utviklingen nøye, og kommer med ny informasjon til dere i løpet av juni.  

Aktuelle tiltak vi vil vurdere i forbindelse med skolestart er testing både før og etter 

ankomst til skolen, bruk av ansiktsmaske den første tiden, og oppdeling i mindre 

grupper.  

I tillegg vil vi trolig måtte overholde avstandskrav, ha god håndhygiene, og desinfisere 

kontaktpunkter hyppig. Karantene for elever med mistenkt smitte, og isolasjon av 

elever med påvist smitte, er også helt essensielt.  

Vi oppfordrer til at alle elever og ansatte følger nasjonale retningslinjer strengt, spesielt de 
siste to ukene før skolestart. Har du vært utenlands, hatt symptomer, eller vært i kontakt 
med personer som er smittet i løpet av de siste to ukene før skolestart, ber vi om at du tar 
kontakt med oss i god tid før ankomst, slik at vi kan vurdere hvert enkelt tilfelle.   
 

 

Til utenlandske elever  
 

Innreise 

Pr i dag (09.04.2021) er den norske grensa stengt for utenlandske studenter, også 
studenter fra EØS. Vi følger utviklingen nøye, og håper selvsagt at grensa åpnes for 
studenter i god tid før skolestart.  Du finner oppdatert informasjon om innreiseregler 
her.  

  

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-til-norge-for-alle-borgere/#link-19307
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Karantene 
Vi må være forberedt på at det fortsatt kan være krav til innreisekarantene i august. 
Alle utenlandske elever oppfordres derfor til å ta høyde for dette når dere planlegger 
reisen til skolen. Pr. i dag er innreisekarantenen på 10 dager, og disse skal i 
utgangspunktet tas på karantenehotell. Det er ikke mulig å gjennomføre karantenen 
på folkehøgskolen. Hold deg oppdatert på gjeldende krav og regelverk ang karantene 
her.  

 

Skolerute første halvår 

Ankomst/skolestart: 23. august 
Høstferie: 9.-17. oktober 
Juleferie: 17. desember 
 
 

Facebook-gruppe 

Lyst til å få litt kontakt med dine kommende medelever allerede nå? Bli med i 
facebook-gruppa Fosen Folkehøgskole 2021/2022 

 

Velkommen!  

Vi gleder oss veldig til å få dere hit, og bli kjent med dere alle sammen!  

 

Mvh Tora Heide 
Markedsførings- og kommunikasjonsansvarlig 

  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.facebook.com/groups/3471760542928695
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Husk å: 
 

• Gi beskjed til kjøkkenet på kjokkenleder@fosen.fhs.no dersom du har mat-

allergier eller intoleranser, eller dersom du ønsker vegetarisk eller vegansk 

mat. Spesialkost koster 3 500,- ekstra, vegan og vegetar er inkludert i prisen. 

 

• Dersom du kommer fra utlandet, planlegg slik at du kan gjennomføre karantene 

etter innreise i Norge, før skolestart 

 

• Sjekke kollektivtransporten til Fosen før du bestiller tog- eller flybillett 

 

• Merke alle klærne dine tydelig med navn 
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Litt repetisjon av praktisk info:  
Ankomstdag og skolestart: 23. august 

23. 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 23. 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 (PDF). Ferja går hver halvtime.  

 

 

  

https://www.atb.no/
https://www.atb.no/getfile.php/1383371-1602664575/Rutetabeller/20-21_bat/AtB_Rute880.pdf


6 
 

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 ønsker å være 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 og Småbruk) 

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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…men hva trenger du eeeegentlig?  
 

Vi har spurt årets elever hva de skulle ønske de hadde tatt med:  

• Gummistøvler! Helt essensielt.  
• Mer «vanlige» klær, ikke bare turklær og arbeidstøy 
• Mer finklær 
• Sykkel! Det gir mange flere muligheter på fritiden, hvis du f.eks. vil seile, dra 

til setra, eller gå på fjelltur.  
• Mer ull. Du trenger mer varme ullklær enn du kanskje tror.  
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Betalingsinformasjon 

 

Depositum for rom/nøkkel og verktøy betales ved ankomst på folkehøgskolen. Disse 

tilbakebetales normalt 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,- 

 

Første terminbeløp er på kr 14 960,- for elever på dobbeltrom, og skal betales innen  

15. september. 

 

Skolens bank:  

Sparebanken Midt-Norge, 7100 Rissa Norge 

Kontonummer: 4213.05.10242 

IBANnr: NO50 

SWIFTnr: SPTRNO22 

 

 

 

  


