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muligheter

Linjer 2023/2024

SPORT 
EXTREME 

Bli utfordret på alle plan og push 
dine egne grenser!

CHALLENGE
EXPLORE 

Unike opplevelser og utfordringer.  
Bli med på din livs reise!

FRILUFTSLIV
BASIC

Lær det grunnleggende for å 
komme deg ut på tur - opplev 

Trøndelag og Midt-Norge!

GAMING
AKTIV

Ta gamingen til et nytt nivå - 
samtidig som du får prøve deg på 

spennende aktivitet!

GLOBAL 
FORSTÅELSE

Opplev storslått natur, utfordre 
deg selv og forstå mer av verden 

rundt deg!

VANLIFE
Fra varebil til trivsel på hjul - denne 
reisen er du med på å skape selv!

SCENE STUDIO 
TURNÉ

Utfold din kreativitet med teater, 
musikk og lyd/produksjon!

KUNST - 
HÅNDVERK
Skap det unike, det som er 

annerledes og skiller seg ut!

Aktiv
Engasjert
Skapende
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muligheter

Velkommen til Bakketun Folkehøgskole

Bakketun er en skole med stor bredde i 
fagtilbud og spennende opplegg! Med 
mange fagvalg kan du sette sammen mye 
av din egen timeplan og få en hverdag 
fylt med egne interesser. Her vil du møte 
lærere og ansatte som er engasjerte i 
faget sitt, og som ønsker å undervise og 
veilede i godt samarbeid med deg som 
elev.

Her kan du bruke et helt skoleår på noe du 
har veldig lyst til å gjøre! Noe som kanskje 
aldri har stått på timeplanen din, noe du 

brenner etter å dykke ned i. Eller kanskje 
du vil velge noe helt nytt, og oppdage nye 
interesser eller talent? 

«Aktiv, engasjert og skapende!» Du kan 
velge en aktiv linje med mange turdøgn, 
eller en med utfordrende aktivteter, og 
kombinere den med valgfag der du finner 
roen i musikk, kunst, lage herlig mat. 
Går du på en linje med rolige fag, vil du 
kanskje velge et mer aktivt valgfag. 

Mulighetene er så mange! 

Som elev på Bakketun vil du møte 
utfordringer, både faglige og som 
menneske. Du får mulighet til å «vokse 
inni deg». Kanskje er det dette som skal 
til for at du skal gjøre gode veivalg for 
framtiden din?

Hvor vil du? Her kan du starte 
din reise!

Hjemmekoselig 
Bakketun folkehøgskole ble bygd i 1915, 
og er pusset opp etter hvert som det 
har vært nødvendig. Bl.a. med et nytt 
internatbygg i 2014.

Skolen har ulike spesialrom (gymsal, 
treningsrom, lydstudio, musikkrom, 
keramikkverksted, fotorom, buldrerom, 
skatehall o.l) som er tilgjengelige for 
elevene utenom undervisningstid. Skolen 
har også trådløst internett.

Folkehøgskole er læring i vid forstand, 
både faglig, sosialt og personlig. Og din 
deltakelse vil være viktig for både deg og 
oss andre.

Elevene bor i skolens internat, fordelt i 
mindre boenheter. Dette er en flott arena 
for å være med på å ta ansvar for et godt 
fellesskap.

Skolen har 0-grense for rusmidler, og det 
er viktig at alle er med å bidrar til at dette 
kan være et et rusfritt skoleår.

Hva er det verdt?
Er det dyrt å gå på folkehøgskole? 
Det kan være lurt å se på hva du får 
for det beløpet du betaler, og gjerne 
sammenligne med hva det ville koste 
f.eks å bo på hybel. Og samtidig få 
med deg det du gjør gjennom et 
folkehøgskoleår. Se mer om priser lenger 
bak i skoleplanen.

Skoleåret 
Skoleåret begynner 26. august og 
avsluttes i midten av mai. Folkehøg-
skoleåret er et fortettet skoleår, noe 
du bl.a. vil merke ved at vi normalt har 
lørdagsundervisning.

På lørdagene har også elevene ofte 
ansvar for elevkvelder, og vi koser oss 
med god mat på kvelden. Som regel et 
virkelig høydepunkt i uka.

I løpet av året har elevene 
hjemreisehelger eller andre ferier omtrent 
en gang hver måned.

Verdigrunnlag
Bakketun folkehøgskole er en egen 
stiftelse tilsluttet Normisjon, og vi er en 
av mange kristne folkehøgskoler i Norge. 
Dette er skolens utgangspunkt. Så er du 
velkommen som elev som den du er, med 
ditt livssyn og egne tanker om livet.

På de fleste folkehøgskoler er det 
vanlig med en fellessamling i løpet av 
skoledagen. Der går vi gjennom viktig 
informasjon for dagen, og vi har et ord 
for dagen som ofte vil ha et kristent 
utgangspunkt. Vi ønsker å formidle tro på 
en levende og naturlig måte, og legger 
også opp til samlinger utenfor skoletiden 
for de som ønsker å delta på dette.

Om Bakketun 

Rammer for fellesskapet 
For at vårt lille samfunn skal fungere, er det viktig å ha noen rammer for fellesskapet.  
Vi ønsker at både elever og ansatte skal trives, ta hensyn til hverandre og la seg 
engasjere! Dette vises tydelig i skolens kjerneverdier:

• Trygghet 
 Vi ønsker å være et sted der du kan føle deg trygg og dermed tørr være deg selv,   
 prøve nye ting og at du bidrar til at dine medelever kan gjøre det samme.

• Raushet  
  Her skal alle uansett utgangspunkt, interesser og  tro oppleve å bli møtt på en raus   
 og inkluderende måte. At du selv møter andre med raushet og respekt vil føre til at   
 de vil trives i ditt selskap.

• Livsglede  
  Hos oss vil vi at miljøet skal være preget av kreativitet og øyeblikk som skaper glede.  
 Samholdet styrkes når vi heier hverandre fram!

Aktiv
Engasjert
Skapende
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AktivSport Extreme
Fagområder 
• Sikkerhet og risikovurdering 
• Basistrening 
• Friluftsliv, sommer/vinter 
• Klatring/Brattkort 
• Dykketeori (Padi Open Water) 
• Sykkel, sti/downhill 
• Brett- og skisport, longboard 
•	Surfing 
• Klatring, rappell 
• Dykking 
• Grottevandring 
• Fallskjermhopp/strikkhopp 
• Solodøgn og overlevelsestur

Studieturer 
• Australia/Thailand eller Portugal 
• Fellestur til Spania

Pushe egne grenser  
Sport Extreme er en linje for deg som 
vil pushe egne grenser. Her vil du bli 
introdusert for en rekke spennende 
aktiviteter. Du vil bli utfordret på 
ulike aktiviteter som krever fokus og 
utholdenhet, tekniske ferdigheter og 
teamarbeid. Fagområdene på linja er 
basistrening, friluftsliv og aktivitetene 
innen ekstremsport.

Det stilles ikke krav til noen for-
kunnskaper, men det forventes at du 
vil gjøre ditt beste og er motivert. Til 
gjengjeld lover vi deg opplevelser 
som til tider vil ta deg ut av din egen 
komfortsone, og gi deg minner for livet.

Grunnlagsfag 
Friluftsliv er sentralt i det vi gjør siden 
mange av aktivitetene vi holder på med 
foregår ute. Du vil lære deg å vurdere 
eget ferdighetsnivå, vurdere risiko og 
tenke sikkerhet i forhold til det vi holder 
på med.

Aktiviteter 
På høsten bruker vi tiden på blant 
annet sykling, longboard, klatring, 
teambuilding og du vil bli utfordret på 
en overlevelsestur. Når vinteren kommer 
bruker vi tiden på brett- og skisport 
og vinterfriluftsliv. Værforholdene 
avgjør om vi er ute eller trekker inn og 
fokuserer på klatring, dykketeori, skating 
og forberedelse til linjetur. Du vil bli 
utfordret på isbading og å sove ute når 
det er kaldt.

Studietur 
På vårsemesteret kan du velge studietur 
med klassen til Australia/Thailand 
(4 uker) eller Portugal (2 uker). Målet 
for disse turene er å lære om andre 
kulturer og kulturforskjeller, samtidig 
som vi skal utøve og utfordre oss på 
ekstremsportsaktiviteter.

Fokus på bredde og ulike typer ekstremsport: Dykking, 
surfing, downhill, longboard, ski og brett, grottevandring, 
fallskjermhopp mm. Du blir utfordret på alle plan. Studietur 
til Australia/Asia eller Europa.

Aktiv

Reisemål: 
New York 
Fellestur til New York

Pris fra 126 200,- 
Inkluderer alt av obligatorisk 
opplegg, studieturer, kost og losji 
(inklusiv studietur til Portugal).

Pris fra 133 200,- 
(inklusiv studietur til Australia/
Thailand).

For evt. tilvalg (romalternativ, 
valgfag mm.) se priser på s. 15. 
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Aktiv
Challenge Explore

Fagområder 
• Friluftsliv 
• Turer, nært og fjernt 
• Turplanlegging og sikkerhet 
• Reiseliv 
• Reise på budsjett 
• Reisekilding og foto 
• Kulturforståelse 
• Mat, musikk og kultur 
• Globale utfordringer og bistand 
• Grottevandring og solodøgn 
• Teambuildingsoppgaver og mye,   
 mye mer…

Studieturer 
• Australia og et land i Asia 
• Fellestur til Spania

Reisedrømmer 
På Challenge Explore er opplevelsene 
mange og ikke minst svært forskjellige. 
Du vil få utfordringer på mange plan, 
alt fra å oppleve et solodøgn i skogen, 
reise så langt du klarer uten penger eller 
planlegge studieturen til Australia/Asia. 
Vi har mye fokus på teambuilding. Det 
blir et år med store, små, artige, lærerike, 
strevsomme og gode opplevelser 
sammen med andre.

Friluftsliv og aktiviteter 
Friluftsliv og aktivitet er en viktig del av 
linjen. Sammen lærer vi grunnleggende 
kunnskap om friluftsliv og blir bedre 
rustet til turene vi drar på i løpet av året. 
Vi lager mat på bål, graver snøhule om 
vinteren og sover under åpen himmel. 
Aktivitetene vi er innom kan være alt 
fra surfing til volleyball eller yoga. Det 
viktigste er at vi gjør dette sammen!

Land, folk og kultur 
Kulturforståelse og bistand står 
sentralt i det vi arbeider med på linjen. 
I forkant av studieturen setter vi oss inn 
i områdene vi reiser til. Vi samler inn 
penger til skolens bistandsprosjekt og 
lærer om fattigdomsbekjempelse og 
menneskerettigheter. Matlaging står også 
sentralt i undervisningen, og det å lage 
mat fra landene vi reiser til er en artig 
og smaksrik opplevelse. Vi ønsker å gi 
elevene en dypere forståelse av verden, 
men også seg selv.

Reiseliv i praksis 
Gjennom året planlegger vi flere turer, 
både i Norge og studieturen til Australia/
Asia. Her vil eleven lære god planlegging 
i forkant av en tur, bl.a. med tanke på 
budsjett, sikkerhet, reiserute, pakkeliste, 
bookinger og reisens innhold. Gjennom 
arbeidet med turplanlegging vil eleven 
bli bedre rustet til å planlegge egne 
fremtidige eventyr!

Hovedmålet på Challenge Explore er at du som elev skal 
kunne utvikle deg gjennom teambuilding, selvutvikling, 
friluftsliv, praktisk og teoretisk turplanlegging. Du er med på 
å planlegge din egen backpackertur, noe som gir deg unike 
muligheter til å få oppfylt dine reisedrømmer.

Aktiv

Pris fra 125 850,- 
Inkluderer alt av obligatorisk 
opplegg, studieturer, kost og losji.

For evt. tilvalg (romalternativ, 
valgfag mm.) se priser på s. 15. 
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Aktiv
Friluftsliv Basic

Opplev gleden på tur! Her bruker vi tid på emner som skal 
gi deg kunnskap om det å ferdes ute, finne fram, overnatte, 
lage mat, håndtere forskjellig vær og føreforhold osv. 
Målsetningen for året er at du skal kunne kjenne at har 
kunnskap til å mestre det å være utendørs.

Aktiv

Pris fra 107 850,- 
Inkluderer alt av obligatorisk 
opplegg, studieturer, kost og losji.

For evt. tilvalg (romalternativ, 
valgfag mm.) se priser på s. 15. 

Natur og friluftsliv 
Gjennom praktiske turopplegg legger vi 
opp til at du kan lære det grunnleggende 
du trenger for å kose deg på tur ute i 
naturen. Vi er innom teori rundt dette 
med sikkerhet, bekledning, kosthold for 
at du skal få et godt grunnlag for turene vi 
legger opp til.

Miljøvennlig og bærekraftig  
Å være interessert i natur og turliv er også å 
ta vare på naturen. Gjennom å lære noe om 
det å ferdes sporløst og tenke miljøvennlig 
og bærekraftig vil vi kunne bidra til at 
friluftsområder tas vare på og blir så lite 
påvirket som mulig av vår turopplevelse. Et 
annet bidrag inn mot dette kan være det å 
kunne lage eller reparere noe av sitt eget 
turutstyr (sitteunderlag, lue/pannebånd, 
tovet hatt, strikke votter/sokker, lage kniv) i 
løpet av året.

Aktiviteter 
I løpet av året vil du få mulighet til å 
oppleve naturliv på mange ulike måter. 
Vi går, sykler og går på ski for topptur, vi 
kommer nært på elv, vann og sjø i kano og 
kajakk, vi prøver oss på grottevandring 
og juv/elvevandring. Du får også prøvd ut 
friluftsopplevelser med hundekjøring og 
ridning. Men mest av alt – du får oppleve 
kosen med å være ute på tur og kjenne 
varmen fra bålet sammen med andre!

Studieturer i Norge 
Midt-Norge rommer mange flotte 
turområder som vi kan besøke, bl.a. 
nasjonalparkene Blåfjella-Skjækerfjella og 
Skarvan/Roltdalen som er de som ligger 
nærmest skolen. Reiser vi litt lengre vil 
vi komme til bla. Børgefjell i nord, eller  
Snøhetta på Dovrefjell og Trollheimen 
i sør. I tillegg til flotte områder i 
nærområdet i Verdal. Alt ligger til rette 
for flotte turopplevelser i flott landskap.

Fagområder 
• Natur og friluftsliv 
• Sikkerhet på tur 
• Førstehjelp 
• Kosthold – mat på tur 
• Turer (gå, sykle, ski, skøyter,  
 grotte, juv mm.) 
• Overnatting ute  
 – sommer og vinter 
• Kano/kajakk/våtkort 
• Turski 
• Hundekjøring 
• Ridning 
• Lage eget turutstyr

Studieturer 
• Midt-Norge 
• Fellestur til Spania
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Aktiv

Gaming Aktiv
Fagområder 
• Kartlegging og utvikling av   
 ferdigheter 
• LAN-turnering/konkurranse 
• E-sport historie 
• Samarbeid/lagspill 
• Idrett/aktivitet/helse 
• Friluftsliv 
• Klatring/Rappell 
• Surfing 
• Topptur/fjellsport

Studieturer 
• Australia 
• Felles studietur til Spania

Virtuelt & Live!  
Dette er en av våre nye aktive linjer hvor 
du kan få leve ut din lidenskap for gaming, 
men hvor du også er interessert og 
motivert for annen aktivitet. Her vil du få 
muligheten til å bli med på et bredt utvalg 
av aktiviteter innenfor friluftsliv og idrett – 
og ikke minst to ukers linjetur til Australia.

Allsidig 
Bli en del av et et mangfoldig, allsidig 
og sosialt miljø. Her vil du kunne få nye 
venner for livet. Du og din klasse samles 
på bakgrunn av felles interesser, og 
sammen vil vi oppleve mye hvor vi skal få 
testet oss: Både i den digitale verden og i 
den virkelige.

Gaming og E-sport 
Gaming og E-sport har tatt verden med 
storm og det har vært en stor vekst 
innenfor industrien de siste årene. Om du 
liker gaming, aktivitet og friluftsliv, og i 

tillegg vil reise til andre siden av kloden 
så er dette linja for deg! Her vil du få mye 
tid til gaming – finpussing av ferdigheter; 
både individuelt og som en teamplayer.

Vi fokuserer på de største internasjonale 
spillene som Counter-Strike, Global 
Offensive, Overwatch 2, League of 
Legends, Apex Legends og Fortnite. Så 
vel som vi tester ut mange flere! Det er 
plass til alle og enhver spillentusiast.

Idrett/aktivitet 
Så bruker vi den vakre lokale 
trøndelagsnaturen som læringsarena 
for å utvikle oss som individer, bli bedre 
kjent med samarbeid og kommunikasjon. 
Her vil du få prøve ulike aktiviteter som 
klatring og rappellering, ski/brett og et 
bredt utvalg av friluftslivsaktiviteter.

Ha din helt egen gamingstasjon i klasserommet opp i 
mot skolens fiberbredbånd for laveste ping. Og opplev 
solnedgangen fra teltet eller den gode praten rundt bålet. 
Velkommen til et innholdsrikt år!

Aktiv

Pris fra 125 850,- 
Inkluderer alt av obligatorisk 
opplegg, studieturer, kost og losji.

For evt. tilvalg (romalternativ, 
valgfag mm.) se priser på s. 15. 
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Aktiv
Global Forståelse

Global forståelse 
Sammen ser vi verden rundt oss i et 
nytt perspektiv gjennom møter med 
mennesker, land og kultur. Vi har gode 
samarbeidspartnere i Norge, Europa og 
Peru/Bolivia. Vi møter organisasjoner, 
har egne prosjekt, samler inn penger til 
skolens bistandsprosjekt og jobber med 
tema som engasjerer oss.

I løpet av året er vi involvert i et Erasmus 
+ prosjekt som er et samarbeid med 
ungdomsorganisasjoner fra Georgia, 
Romania og Tyskland. Her får dere 
muligheten til å være med på å forme 
prosjektet, og kanskje blir dette et 
grunnlag for videre engasjement? 

Friluftsliv, aktivitet og 
teambuilding
Overnatting i lavvo eller hengekøye, 
skitur, fjelltur, yoga, mat på bål, sanking 
av mat og andre aktiviteter. Naturen 
er et viktig klasserom for oss og det er 
viktig at vi bruker den på en måte som 
er bærekraftig. Dere jobber sammen i 
grupper og blir tryggere på hverandre og 
dere selv. Turglede er et viktig mål, både i 
Norge og i utlandet.

Studietur 
I forkant av studietur vil vi ha fokus på 
landene vi reiser til, der samfunnsaktuelle 
tema, spansk og mattradisjoner vil være 
noen av fokusområdene. I forkant av tur 
planlegger vi også et feltarbeid der dere 
får mulighet til å fordype dere i noe dere 
brenner for. 

Studieturen går til Peru og Bolivia. 
Her reiser vi inn i Amazonas, opplever 
storbyene Lima og La Paz, besøker lokale 
organisasjoner, reiser til Andesfjellene, 
går inka trail til Macchu Picchu og 
opplever kulturen fra innsiden ved å 
tilbringe tid i små lokalsamfunn. 

Tidligere har linja også hatt et opphold 
hos en organisasjon i Marokko i 
forbindelse med skolens fellestur til 
Spania, noe som kan bli aktuelt i år. 

Ønsker du å reise, oppleve andre kulturer og storslått natur, 
utfordre deg selv og forstå mer av verden rundt deg?  
Her møter du fag som kulturforståelse, bistand og friluftsliv.  
Linja har 4 ukers studietur til Peru og Bolivia.

Engasjert

Fagområder 
• Menneskerettigheter/  
 urfolks rettigheter 
• Kulturforståelse 
• Formidling: Escape room,  
 podcast, utstilling, foredrag. 
• Møte med engasjerte mennesker 
• Foredrag og workshops 
• Bærekraft og gjenbruk 
• Praksis i organisasjon 
• Feltarbeid/prosjekt og frivillig 
 arbeid 
• Spansk 
• Fordypning: Land, språk og kultur 
• Friluftsliv/reise

Studieturer 
• Peru og Bolivia 
• Fellestur til Spania

Pris fra 127 850,- 
Inkluderer alt av obligatorisk 
opplegg, studieturer, kost og losji.

For evt. tilvalg (romalternativ, 
valgfag mm.) se priser på s. 15. 
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Aktiv

Vanlife

Roadtrip  
Å reise på egen roadtrip med 
selvdesignet campingbil er en populær 
trend som oppdages av stadig flere. 
VanLife inneholder mange muligheter: 
Her kan du være kreativ og skape ditt 
eget uttrykk, du kan få reise og se deg 
omkring i Norden, du kan få lære å lage et 
lite hjem med egne hender.

Det stilles ikke krav til noen for-
kunnskaper, men det forventes at du 
vil gjøre ditt beste og er motivert. Til 
gjengjeld lover vi deg opplevelser 
som til tider vil ta deg ut av din egen 
komfortsone, og gi deg minner for livet.

Compact Living 
Bærekraft er et gjennomgående fokus i 
det vi gjør. Gjennom året får du praktisere 
å leve med enkle midler, reflektere over 
hva en bærekraftig livsstil er ut fra dine 
omstendigheter, og være med å prøve 

og påvirke mennesker rundt oss gjennom 
positive innsatser!

Samarbeid 
Når vi planlegger og bygger sammen 
lærer vi mye om samarbeid, og i hovedsak 
jobber vi med interiør og praktisk 
tilrettelegging for å kunne bo i bilen. I 
tillegg til at skolen har et enkelt verksted, 
kan vi benytte lokale verksted for mer 
mekanisk arbeid.

Gjenbruk og redesign 
Linjen har et fokus på gjenbruk og design, 
materialet vi bygger om bilene med er 
i største mulige grad ting vi finner på 
gjenbrukstorg, kjøper brukt eller får av 
ulike aktører.

Velkommen til et kreativt, opplevelsesfylt, 
engasjerende og lærerikt skoleår!

Fra varebil til trivsel på hjul! Vi fikser opp en varebil og lager 
en campervan, fra tomt skall til koselig hjem! Gjennom dette 
lærer vi om å leve et enklere liv preget av lite stress, større 
frihet og mer bærekraftig avtrykk. I tillegg får vi oppleve 
vakker natur, byens puls og mange uventede plasser og 
møter.

Engasjert

Fagområder 
• Compact living 
• Gjenbruk og redesign 
• Kreativ arbeid (design, håndverk) 
• Vedlikehold kjøretøy 
• Turplanlegging og    
 reisekompetanse

Studieturer 
• Norge/Norden 
 Linjeturene vi drar på i løpet  
 av året planlegger vi i fellesskap  
 på linja. Vi velger mellom    
 forskjellige reisemål, blant annet   
	 Stockholm,		Skagen,	Lofoten	m.fl.

• Fellestur til Spania

Pris fra 127 850,- 
Inkluderer alt av obligatorisk 
opplegg, studieturer, kost og losji.

For evt. tilvalg (romalternativ, 
valgfag mm.) se priser på s. 15. 
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SkapendeScene Studio Turné

Teater
Her får du innføring i skuespillerteknikk, 
improvisasjon, karakterarbeid og manus-
skriving til både monologer og dialoger. 
På scenen er kroppen din instrumentet 
foran publikum, og vi jobber med method 
acting, observasjonsevne, fantasi, 
bevegelse og bruk av rom, i tillegg til 
trygghet, vokalteknikk, stemmebruk, 
avspenningsøvelser, bevegelse mm.

Musikk
Rom for å utvikle kunnskap, ferdigheter 
og talent på ditt instrument, både 
individuelt og i samspill. Vi jobber 
med vokal- og instrumentteknikk på 
hovedinstrument, i tillegg utgjør band/
samspill en viktig del av opplegget. Her 
kan du skape egen musikk fra idè til 
produkt i emnet låtskriving, hvor du får 
prøvd ideer i skolens studio.

Lyd og Musikkproduksjon
Her har du som har lyst til å lære om lyd 
en mulighet! Om du kan litt fra før, lager 
musikk på laptop eller er interessert i 
prosessene bak studio- og livearbeid. 
Skolen har eget studio og rom med 
maskiner (Pro Tools som hovedprogram), 
og live får du prøve ut full scenerigg med 
lyd/lys, trossesystem og avspilling av AV-
materiale.

Fellesfag for linja
Fordypningene har også emner sammen, 
hvor vi prøver å se med et mer helhetlig 
blikk på de tre fagene våre. Vi drar 
også på turnè og studietur til New York 
sammen.

På Scene Studio Turnè kan du få kunnskap innen musikk, 
teater og lyd/lys for scene og studio. Du kan fordype 
deg i emnet du ønsker, og i tillegg få innblikk i hele 
produksjonsprosessen

Skapende

Fagområder 
• Teater 
• Musikk 
• Lyd/Musikkproduksjon 
• Felles

Studieturer 
• New York 
• Fellestur til Spania

Pris fra 107 850,- 
Inkluderer alt av obligatorisk 
opplegg, studieturer, kost og losji.

For evt. tilvalg (romalternativ, 
valgfag mm.) se priser på s. 15. 



Skapende
Kunsthåndverk

Elsker du å jobbe med hendene? 
Drømmer du om praktisk undervisning 
som resulterer i ferdige produkter? Vil 
du lære et håndverk fra grunnen? Hele 
prosessen fra leire til ferdig servise eller 
skulptur, eller fra metallemne til ferdig 
smykke? Tradisjonelt håndverk er kommet 
tilbake, det er eksklusivt å skape selv! 

Kunsthåndverk  
Kunsthåndverk handler om å skape det 
unike, det som er annerledes og skiller 
seg ut fra det masseproduserte. Som 
kunsthåndverker er du ansvarlig for hele 
prosessen fra idé til ferdig arbeid. Med 
kunnskap, ferdigheter og erfaring innen 
håndverket, vil du kunne sette ditt eget 
kunstneriske preg på det.

Kreativitet  
For å lage noe unikt må du tenke nytt og 
se muligheter - det er dette kreativitet 
handler om. Gjennom året vil du lære 
teknikker innen keramikk, sølv og 

tekstil, og utforske din kreativitet på jakt 
etter ditt eget uttrykk. Grunnleggende 
oppgaver vil ruste deg til å kunne arbeide 
videre på egen hånd. Når du har fått 
innføring i et materiale, kan du bruke 
tilhørende verksted så mye du ønsker. 

Redesign  
Redesign er miljøsmart, en kunstform og 
et håndverk. Å finne inspirasjon i gamle 
materialer, og gi de nytt liv i ny form, 
stimulerer kreativiteten og skaperevnen. 
Dette skal vi jobbe med! 

Studietur
Fargerike Marokko – et sant eventyr! Kjent 
for nydelig detaljert kunsthåndverk, enten 
det er i keramikk, metall eller tekstil. Vi 
besøker håndverkere i deres verksteder, 
deltar på workshops og fyller på med 
ny inspirasjon og kunnskap + ferdige 
produkter vi tar med oss hjem! Dette i 
tillegg til utflukter i fantastiske omgivelser 
og spennende menneske- og kulturmøter.

Hovedfokus på keramikk, sølv/smykkearbeid og tekstil. 
Dreie, støpe, lodde, forme, sy og mye mere... Nyt skapende 
timer i verkstedet, utforsk dine kreative ferdigheter og 
utvikle ditt eget uttrykk.

Skapende

Fagområder 
• Håndverk fra idé til ferdig produkt 
• Keramikk 
• Sølv/smykkearbeid 
• Tekstil (sying, skinn/lær) 
• Redesign 
• Presentasjon og utstilling

Studieturer 
• Marokko 
• Fellestur til Spania

Pris fra 115 250,- 
Inkluderer alt av obligatorisk 
opplegg, studieturer, kost og losji.

For evt. tilvalg (romalternativ, 
valgfag mm.) se priser på s. 15. 
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Fellesfag
Folkehøgskoleåret inneholder mer enn bare linjefag. 
Skolen har felles fag (ca. 13 timer i uka), de grunnleggende 
fagene som alle  elevene har.  Disse fagene gir viktig 
allmennkunnskap, og inngår i skolens mål setting på en 
naturlig og god måte. Det å ha fag på tvers av linjer styrker 
felleskapet! Her kan vi også ha ulike fellesturer og mindre 
prosjekter, hvor vi arbeider sammen.

Standpunkt 
Hva er tro og hva tror vi på? Hvilke konse-
kvenser får vår tro for vårt menneske syn 
og de etiske  valgene vi gjør? Hvordan gå 
inn i en samtale med åpenhet og respekt 
i  spørsmål om tro og liv? Disse og andre 
 akuelle  spørsmål og tema vil vi arbeide 
med på ulike måter i faget Standpunkt.

Get Involved 
Blikk på hva som skjer, både i nær miljøet 
og ute i den store verden. Hva er viktig 
nok til å få vår oppmerksomhet og vårt 
engasjement?

Kor og Kulturfag:  
Kor/bok/tekst/forming
Kulturuttrykk binder oss sammen. Her 
 arbeider vi enten med musikk i skolekor 
hvor alle i perioder er med, eller i mindre 
 grupper med minikor, litteratur, tekst-
skriving,  tegning/forming eller andre 
former for kultur ut trykk i valgemner.

Fysisk aktivitet 
Målet er å erfare at det å trimme kan gi 
stor helsegevinst og glede, og vil skape 
ny og mer energi i hverdagen. 

Internat-time 
Disse timene tar opp spennende og 
nyttige tema som gjelder oss mennesker 
i fellesskap med andre, både i hverdagen 
på internatet og generelt.

Seminar/menydager 
Lørdagene er undervisningsdager på 
folke høgskole. Noen av lørdagene 
har vi  seminarer, der vi tar opp 
aktuelle tema.  Andre  lørdager har vi 
linjefagsundervisning eller ulike  praktiske 
opplegg.

muligheter
mange 
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Du vil også ha mulighet til å velge blant mange ulike valgfag 
4 timer i uka i løpet av skoleåret. Dette er fag som ligger 
fordelt i perioder på 3-5 uker gjennom året, slik at du har 
mange valgmuligheter og mulighet for bredde i fagområder. 

Du kan velge å supplere linjefaget 
ditt, eller utfordre deg på nye 
områder. 

Du velger valgfag når du kommer 
på skolen. Tilbudet er avhengig 
av tilstrekkelig elevtall. I noen av 
valgfagene kan du måtte påregne noen 
ekstrakostnader.

Småfag 
I løpet av året vil vi også ha dager der 
du kan velge et fag eller en aktivitet som 
bare går over noen timer. Da kan det også 
være medelever eller andre som har noe 
de kan som du kan få prøve deg på. Eller – 
kanskje har du noe du ønsker å lære bort? 
Spennende!

Kurs 
I samarbeid med lokale aktører kan vi 
gi deg mulighet til å ta jegerprøven, 
brattkort, båtførerprøven, våtkort 
(havkajakk) og førstehjelp. Kursprøve 
vil skje på fritiden, og er noe du evt. må 
dekke selv.

AKTIVITET:

• Sykkel

• Brett

• Idrett/ballspill

• Trening og helse

• Friluftsliv

• Vinterfriluftsliv

• Ski/Brett

• Ridning 

• Idrett og ledelse

• Golf

• Topptur 

• Buldring/klatring/brattkort

• Teatersport

• Diskgolf

• RailJam

FORMING:

• Maling

• Hekling og strikking

• Skinnfell

• Forming (Varierte aktiviteter)

SKAPENDE:

• Musikk/Band

• Foto

• Drama 

• Lydteknikk

ANNET:

• Matglede 

• Samisk kultur og identitet 

• Sjakk

... og mulighet for flere, se oppdatert 
info på skolens hjemmeside. 

Valgfag
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StudieturDe fleste studieturene er på de enkelte linjene, rettet mot de fagene vi har 
arbeidet med. Men vi planlegger også en felles studietur til SPANIA for alle 
elevene i løpet av skoleåret.

Studieturer
Vi legger opp til en del turer der vi håper å oppleve mye 
fint sammen. Vi tror det er viktig og riktig at vi får disse 
opplevelsene i fellesskap. Det styrker det sosiale miljøet 
på skolen. Videre ønsker vi at studieturene skal gi ny 
innsikt og nyttig kunnskap, og at de skal utfordre til 
engasjement for andre. 

Vi reiser sammen  
på studietur  
til Spania i løpet  
av skoleåret.
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Studietur

Praktisk  
informasjon

KOSTNADER SKOLEÅRET 2023/24

For å få vite hva ditt skoleår vil koste må du legge 
sammen summene nedenfor. Lån og stipend fra 
Lånekassen vil gi deg hjelp til å finansiere skoleåret. 
Mer informasjon finner du på www.lanekassen.no.

INNMELDINGSPENGER: kr.  2.600,- 

(dette betales når du tar imot plassen)  

FELLESKOSTNADER:  kr. 10.000,- 

TURER/EKSKURSJONER:  

Turer og ekskursjoner i Norge  kr. 1.000,- 
Felles studietur med hele skolen kr. 8.500,-
 
KOST OG LOSJI
Dobbeltrom uten toalett/bad kr. 63.750,-
Enkeltrom uten toalett/bad kr. 67.750,-
Dobbeltrom med toalett/bad kr. 71.750,-

Ved evt. spesielle diettbehov må det  
påregnes ekstra kostnader til kost.

KOSTNADER LINJEAKTIVITETER

Scene Studio Turnè – Musikk kr. 22.000,-
Scene Studio Turnè – Lyd kr. 22.000,-
Scene Studio Turnè – Teater kr. 22.000,-
Friluftsliv Basic kr. 22.000,-
Kunsthåndverk kr. 29.400,-
Challenge Explore kr. 40.000,-
Gaming Aktiv kr. 40.000,-
Global forståelse kr. 42.000,-
VanLife kr. 42.000,-
Sport Extreme Portugal kr. 40.350,-
Sport Extreme Australia kr. 47.350,-

Det tas forbehold om justering av kostnader  
knyttet til studieturene ved større endringer  
i valutakurser og  billett  priser.

SLIK SØKER DU

På folkehogskole.no og skolens hjemmeside www.bakketun.fhs.no 
ligger søknadsskjema. Vi trenger dokumentasjon fra tidligere skolegang 
og annen erfaring. Vi ser på fraværet, adferds- og ordenskarakteren. 
Søknaden blir ikke vurdert før dokumentasjon er på plass hos oss. Skolen 
har 18-års grense.

Tilbud om skoleplass gis etter en vurdering i forhold til skolens helhetlige 
pedagogiske opplegg. Vi ønsker en god fordeling av gutter og jenter på 
alle linjer, og legger vekt på at du er motivert for å arbeide innenfor våre 
ulike fagområder. 

Et år ved en folkehøgskole gir 2 konkurranse poeng ved opptak til høyere 
utdanning. Dette forutsetter minst 90% frammøte.

Opptak starter 1. februar på alle folkehøgskoler.  
 Etter dette er det løpende opptak. Det er lurt å søke så tidlig som mulig – 
 noen linjer blir  fort fulle! 

Svar om opptak får du i løpet av et par dager etter vi har fått søknaden din. 

ER DET MER DU LURER PÅ? 

Se på vår hjemmeside og på Facebook,  
send en sms, mail eller ring oss!                                    

Bakketun FHS, 7654 Verdal  
Tlf. 74 04 91 00 - Fax 74 04 91 15 
SMS: Bakketun [melding] til 2440 
E-post: adm@bakketun.fhs.no

www.bakketun.fhs.no 
#bakketunfhs 

Tenk deg å kunne bruke et helt år på noe du har veldig lyst til 
å gjøre! Noe som kanskje aldri har stått på timeplanen din, 
noe du brenner etter å dykke ned i! Eller kanskje velge noe 
helt nytt, og oppdage nye interesser eller talent?

Et år fylt  
av muligheter

I løpet av livet kommer vi til forskjellige 
veivalg. Du som er rundt atten år står 
muligens ved et av disse akkurat nå. 
Hvilken utdanning skal du ta? Er du 
motivert nok til å starte på et langt 
studium, eller trenger du litt tid til å tenke 
deg om?

Har du lyst til å fylle tiden din med noe 
som er positivt, utviklende og som 
kanskje kan hjelpe deg å ta de riktige 
valgene for framtiden?

Bakketun Folkehøgskole 23/24  15    



VERDAL
• Fylke: Trøndelag
• Innbyggere: ca. 15.000
• Rikt idretts- og kulturliv

TRANSPORT
• Togavgang hver time fra  

Verdal stasjon, både sørover  
og  nordover. 

• 1 time fra Trondheim  
Lufthavn Værnes

• E6, med bl.a. ekspressbuss  
går  gjennom kommunen.

FASILITETER I VERDAL
• Svømmebasseng
• Treningssenter
• Aktivitetspark
• Butikker og kjøpesenter
• Bibliotek
• Kino
• Teater
• Rulleskiløype 

FASILITETER I  
NÆROMRÅDET
• Klatrehall, Levanger og Steinkjer
• Klatrepark, Meråker
• Basseng, Trønderhallen Levanger
• Gokart-bane, Steinkjer
• Skitrekk: Åre, Meråker og Grogn
• Downhill-sykling, Åre 

NATURMANGFOLD 
• Fjord
• Fjell
• Daler
• Grotter 
• Sjeldent fugleliv
• 10 ulike naturreservater
• Nasjonalpark

Følg oss og få et innblikk i 

hverdagen på Bakketun:

@bakketunfhs

BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE 
7654 Verdal 

Tlf.  74 04 91 00  
Fax 74 04 91 15
SMS: BAKKETUN [melding] til 2440
E-post: adm@bakketun.fhs.no

Aktiv
Skapende

Engasjert

Bakketun


