På folkehøgskole med mentor
Til rådgivere i videregående opplæring og oppfølgingstjenesten

Eksempel - Håkon 18 år
Håkon har ikke fullført sin videregående
opplæring. OT-rådgiver vurderer at
Håkon kan ha glede av et år på
folkehøgskole med mentorordning, for
å finne ut av sin vei videre i livet.
Håkon søker og får plass ved en folkehøgskole som vanlig elev. Litt inn i
skoleåret melder han seg på mentorordningen. Håkon og hans mentor har
regelmessige samtaler om hvem han er, hva han er god til, og hva han trenger
for å komme videre. Håkon får også hjelp til en faglig utfordring han har.
Håkon finner ut hva han vil utdanne seg til, og får styrket sin motivasjon til å
fullføre videregående opplæring. Året etter er Håkon i gang med å ta de fagene
han mangler på videregående.

På folkehøgskolene bor elever fra hele landet sammen på internat.
Med sin helhetlige læringsarena har folkehøgskolene lang og god
erfaring med at også unge som «sliter» med å finne ut av hvem de
er og hva de vil, kommer seg videre.
Selve mentorordningen er et gratis og frivillig tilbud for unge uten
fullført videregående opplæring fra hele landet. Ungdommen må
være motivert for å gå på folkehøgskole, søker som vanlig elev og
tas opp på de vilkår som gjelder for den aktuelle skolen og de fagvalg
eleven velger, så lenge det er plass.

Mentorordningen
i folkehøgskolen
Skoleåret 2016-2017 vil Ringerike (Hønefoss), Risøy (Tvedestrand) og
Skiringssal (Sandefjord) folkehøgskoler gjennomføre pilotprosjektet
mentorordning i folkehøgskolen.
Målet med prosjektet er å skape motivasjon for ny læring og fullføring av
videregående opplæring for ungdom som går på folkehøgskole uten å ha
fullført videregående opplæring. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Mentoreleven søker plass som vanlig elev ved skolene.
I starten av skoleåret kobles eleven med sin mentor blant skolens lærere/
personale. Mentorene gjennomgår et mentorkurs våren 2016.
Mentorelevene følges opp i samtaler med sin mentor gjennom
folkehøgskoleåret og i inntil ett år etter avslutning.
Prosjektet vil dokumenteres og evalueres av Høgskolen i Sørøst-Norge.
Med denne folderen ønsker vi å gjøre oppmerksom på ordningen, slik at
rådgivere i videregående opplæring og oppfølgingstjenesten kan ha
folkehøgskole med mentorordning med i sin vurdering og rådgivning
i møte med ungdom som kan ha glede og nytte av dette.
Kontaktopplysninger til de tre prosjektskolene finner du på baksiden.

FOLKEHØGSKOLEKONTORET
Postboks 420 Sentrum
0103 Oslo
www.folkehogskole.no

Mentorprosjektet—koordinator
Øyvind Brandt
Tlf: 22 47 43 00 - 900 77 694
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Folkehøgskoler i mentorprosjektet
2016/2017:
RINGERIKE FOLKEHØGSKOLE
www.ringerike.fhs.no
soknad.rfh@bfk.no
Tlf 31 17 99 00
RISØY FOLKEHØYSKOLE
www.risoy.fhs.no
post@risoy.fhs.no
Tlf: 37 19 93 50
SKIRINGSSAL FOLKEHØYSKOLE
www.skiringssal.fhs.no
skiringssal@vfk.no
Tlf: 33 42 17 90
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