
SKOLEBROSJYRE 2022-2023

- frilynt folkehøgskole siden 1884!



Velkommen til Namdals folkehøgskole!
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Vi inviterer deg l et skoleår som du nok aldri kommer 
l å glemme! Vi driver en folkehøgskole med et oppdatert 
og variert faglbud. Her vil du bli kjent med mange forskjellige 
folk - og du får prøve mye forskjellig, med veiledning av 
dykge og erfarne lærere. 

Det er et mål for oss at du eer dee skoleåret utvikler 
sstørre kompetanse - både faglig, sosialt og kulturelt - og 
at du har bli li mer sikker på hvor veien din går videre. 
I llegg vil du selvsagt ha få mange nye venner, 
opplevelser og minner for livet.

Vi er stolte av skolen vår, som akkurat har fylt 137 år! Her i skolebrosjyren kan du lese om skolelbudet vårt, og kanskje 
har du allerede få lbud om skoleplass hos oss. Vi leverer høy kvalitet og god service - vi er svært erfarne i å drive 
folkehøgskole. Her på skolen bor både rektor, lærere og elever på skoletunet, og det er ikke alld klare grenser mellom 
arbeid og frid. Sammen sarbeid og frid. Sammen skaper vi et levende og spennende fellesskap, som gir deg grunnlaget for det som skal bli 
di beste skoleår.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL GRONG!

Bjørn Olav Nicolaisen
rektor

“I Norge finnes det bare en skole som lærer deg å tenke selv.” 
Dagfinn Nordbø i VG



veien videre starter her
Et år på Namdals folkehøgskole gir deg faglig, sosial og 
kulturell kompetanse - og et godt grunnlag for å gjøre 
rikge valg på veien videre i livet. 

Vikge valg
Mange bruker et år på folkehøgskole for å finne ut hvilken 
utdanningsvei de skal velge eer videregående skole. Det 
er iker ikke så le å orientere seg i utdanningssystemet, og 
man kan fort bli redd for å gjøre feilvalg. Et år der du får 
anledning l å dyrke dine interesser, og dine talenter - uten 
press fra karakterer eller eksamen - kan åpne opp for nye 
tanker og ideer om fram da. Kanskje oppdager du nye 
karriereveier og yrker som du ikke en gang visste om? 

Det er du - bare du - som skal finne din vei
EEt år uten karakterer og eksamen gir deg frihet. Det
er ikke sikkert du følger "den slagne landevei"; kanskje 
velger du noe originalt, fordi du har mø spennende folk,
eller ha noen interessante opplevelser som fikk deg l å 
tenke nye tanker?

Livet har flest hverdager
Samfunnet trenger både bussjåfører og arkitekter. Det er 
ikikke vikg om du jobber i bukk eller om du er hjerne-
kirurg. Det eneste som teller, er at du finner en levevei 
som gjør deg lykkelig, og som gir hverdagslivet di 
mening. Eller som skaffer deg nok penger l å drive med 
det du EGENTLIG har lyst l...

Bli den du er
Et år på folkehøgskole gjør store forandringer med deg. 
Du læDu lærer å takle mange ulike mennesker og situasjoner, 
og lar deg inspirere og påvirke av folk du ellers aldri ville 
ha mø. Opplevelsene former deg, og gir deg livserfaring 
og vikge avklaringer på veien videre i livet.

Som jobbsøker rangeres du høyt med folkehøgskole i CV-en,
i følge en undersøkelse fra TNS Gallup. Jo mer arbeidsgivere 
kjenner l folkehøgskolen, jo mer posive er de. Dee sier 
noe den om noe den om realkompetansen som et folkehøgskoleår gir 
deg.

På de neste sidene kan du lese mer om skolelbudet vårt.

Folkehøgskolens pedagogikk er enestående - her møter du lærere som gir deg frihet,
tid og rom til å prøve mye forskjellig, og du deltar i mange spennende aktiviteter

- helt uten prestasjonspress, og på dine egne vilkår.
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dyr og natur

“Animals are not here for us to do as we please with.
We are not their superiors, we are their equals. We
are their family. Be kind to them.” (Ricky Gervais)

Er du glad i dyr? Vi steller dyrene i Namsskogan familiepark, 
drar på turer med telt/hengekøye, og ser havørn i solnedgang. 
Vi lærer om rovdyra våre, og om dyr på gården. Linjetur l Japan, 
der vi møter snøapekaer og drar på kaekafè.

Er du oppta av dyr og dyrevelferd, og har lyst l å lære mer? 
Kanskje du har planer om å bli dyrepasser, veterinær eller liknende? 

Vi samarbeider med NamssVi samarbeider med Namsskogan Familiepark (familieparken.no), 
som har spesialisert seg på nordiske dyr, både ville og tamme. 
Du får arbeide med dyra i parken gjennom skoleåret, og kanskje 
får du sommerjobb eer at folkehøgskoleåret er ferdig?

•  Lær om de nordiske rovdyrene
•  Turer i vakre Namdalen, fra ell l hav 
•  Sporing
• •  Naturkunnskap
•  Aerdstrening av dyr i dyreparken
•  Lag egne turprodukt
•  Opptrening av brukshunder
•  Farge garn med ull fra sauen
•  Sauens årshjul; fra lamming l sanking på høsten
•  Følg et dyr i dyreparken gjennom skoleåret
• •  Mat - fra jord l bord
•  Turisme med dyr som hovedtema
•  Dyr på gården

Vi drar på linjetur l Japan, der vi får møte dyr og natur, både i 
storbyen og på “landsbygda”. Det blir også overna ngsturer og 
ulukter i distriktet.

Vi har 3 linjer som reiser l Japan, og mange av elevene har 
ffelles interesser - derfor har vi også valgfag som kan være 
interessante for deg: f.eks. amigurumi, manga og japansk språk.

Totalprisen for linja Dyr og natur er kr. 134.800,-. Dee 
dekker alt, inkludert fellesturer og linjereiser og mat og 
opphold på skolen. Vaksiner og lommepenger er ikke inkludert.



spillutvikling

Hva er det som gjør enkelte spill så fascinerende og engasjerende? 
Hvorfor blir du avhengig av noen spill – mens andre er kjedelige? 
Har du ideer til nye spill, som du gjerne vil utvikle og teste?

Spillutviklingslinja gir deg mulighet l å lære mer om spill og 
alt arbeidet med å lage dine egne prosjekt. Du får innføring 
i programmer og teknikker som brukes i spillbransjen i dag. 
Vi tar utgangspunkt i dine idéer, og jobber videre med dem.

Spillutviklingslinja passer for deg som sier med flere idéer i
hodet, og ønsker å realisere dem. Om du ønsker å studere 
spillutvikling videspillutvikling videre eller vil uorske om dee er noe for deg,
så er dee absolu linja for deg. Vi oppfordrer spesielt
jenter l å søke; spillutvikling er for alle. Vi sller kun e krav: 
Du må virkelig ønske å utvikle spill!

Noen skkord for linja:
•  Tegning
•  Spilldesign
• •  Konsept art
•  Programmering
•  Bedrisimulator
•  Gjestelærere fra spillindustrien
•  3D modellering og teksturering
•  Lyd- og musikkproduksjon for spill
•  Samarbeid og lagånd; gå inn i lederrollen og ta ansvar

GamelabGamelab
Prøv rollen som utvikler i vår bedrisimulator Gamelab - et 
rollespill der linjelærer spiller klient. Vi starter året med Boot-
camp hvor vi lærer oss å utvikle og presentere en idé. Dereer 
får alle utviklerroller som i en bedri, f.eks. programmerer, 
spilldesigner, tegner og prosjektleder. Gruppa med den beste 
gjennomføringen av Gamelab’et får sjansen l å lage en egen  
sstudentbedri, med navn og spillprosjekt som skal publiseres.

Elevene må ha med egen PC - enten stasjonær, laptop eller 
begge deler. Minste systemkrav på datamaskinen finner du på 
nesidene l de forskjellige programvareprodusentene. 
Tips: PC’en bør ikke være eldre enn 3 år.

Klassen avgjør sammen hvilke reisemål som er aktuelle for 
linjereiser. Vi besøker spillkonferansen Konsoll (Bergen) og 
andandre utviklermiljø i Norge, og sikter oss inn på linjeturer l 
store utviklere i Europa som Dice og Avalanche studios.

Totalprisen for å gå på Spillutviklingslinja er kr. 119.800,- . 
Dee er inkludert linje- og fellesturer og alt materiell - samt 
mat og opphold på skolen.
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cosplay

Lær å designe og lage dine egne cosplay! Linjetur til 
Japan og Con i Norge. Fotoshoots med erfarne fotografer.
Store og velutstyrte verksteder.

Namdals folkehøgskole var først i Norge med å lby cosplay
som linjefag. Vi videreutvikler linja hvert år - og verkstedene
våre er romslige og godt utstyrt. 

Her er noe av det du vil lære:
•  Grunnleggende søm (fra enkelt l avansert)
•  Tilpassing av mønster
• •  EVA-foam og worbla
•  Bruk av LED-lys
•  Grunnleggende FX-sminke
•  Maleteknikker og innføring i Air-Brush
•  Parykkstyling, skjegglaging og styling
•  Skinn- og lærarbeid
•  Materiallære
• •  3D-prinng
•  Stempelteknikker

Du vil få individuell hjelp lpasset di nivå; du kan være nybegynner 
eller erfaren cosplayer. Du får stor frihet l å fordype deg og arbeide 
selvstendig og praksk med dine egne props, kostymer og ideer. 

Lærere på linja er Bri Øverhus og Marie Klem. Bri startet 
den første cosplay-linja i Norge, og har lang erfaring i folkehøgskolen. 
Hun har hHun har hovedansvar for søm og lærarbeid.

Marie er erfaren cosplayer, har bachelorgrad i japansk, og har 
hovedansvar for verksted med props, armor, parykkstyling og sminke. 

På linjeturen i Japan legger vi størst vekt på cosplayrelaterte 
akviteter og japansk kultur. Før turen vil vi få innføring i 
japansk skikk og bruk sammen med vår japanske lærer Hiroko. 

I llegg l Japanturen deltar vi på con i Norge. Tidligere 
har vi delhar vi delta på SpillExpo i Lillestrøm, MCM Birmingham
Comic Con, Facts i Belgia, London Super ComiCon, 
KawaiiCon i Porsgrunn, Wonder Fesval og AcostaCon 
i Tokyo.

Totalprisen for Cosplaylinja er kr. 134.800,-. Dee 
inkluderer linjeturen l Japan, og andre fellesturer, 
materialer, mat og opphold på skolen. Vaksiner og 
lommepenlommepenger er ikke inkludert.
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E-sport er dataspilling på høyeste nivå, og er et lbud l deg 
som ønsker å dyrke din movasjon l å nå dine mål og drømmer. 
Linja er basert på «League of legends» og har et sterkt fokus 
på å utvikle sterke strategiske spillere. 

Her er noe av det du vil lære:
- å bygge et e-sportlag, og delta i konkurranser og turneringer 
- utvikle individuelle - utvikle individuelle ferdigheter, og bli en bedre lagspiller 
- strategiske analyser, krisk tenking og kommunikasjon
- spillforståelse, analyse og strategi fra laveste l høyeste nivå
- fysisk helse og hva den betyr for deg som e-sportutøver
- bransjekunnskap; hvilke spillertyper ser man eer?

Vi har lagt l ree for elever som driver med streaming, og kan 
lby mindre rom og lydtee rom - slik at din streaming ikke 
ppåvirkes av mye støy i bakgrunnen. Vi lbyr opplæring i hvordan 
man skal see opp en stream og hvordan gjøre seg arakv for 
seere. Skolen lbyr bra fiberneverk, i llegg l god bordplass 
for hver enkelt elev (romslig selv med 2 skjermer per elev).
 
E år på denne linja vil by på mer enn bare e-sport; ved skolen 
vår har vi stort fokus på et sterkt sosialt fellesskap, som alle 
elelever skal være en del av. Det er vikg å dyrke flere interesser 
og være nysgjerrig på nye opplevelser. Folkehøgskole-
opplevelsene får man først og fremst sammen med andre 
elever og ansae.

Linjeturer vil variere fra kull l kull, og avgjøres av elever og 
linjelærer. Tidligere har vi besøkt Intel Extreme Masters i Polen, 
DreamHack Winter og lokale LANs. De siste to åra har vi reist 
l Søl Sør-Korea i vårsemesteret.

I søknaden er det vikg å forklare hvilket nivå du ligger på nå 
(legg ved skjermbilde av nivået på brukeren din), hva dine 
ambisjoner i spillet er, og om du ønsker å drive med streaming. 
Det kan også være lurt å få med hvilken rolle du liker å spille. 
Vårt fokus er å bidra l å utvikle Norges største talenter innen 
e-sport, og gi deg den beste opplæringen en skole kan by på. 
I vuI vurderinga av søknaden er din holdning l et år på folkehøg-
skole, og din movasjon l å ta l deg kunnskap om e-sport 
og League of legends, veldig relevant.

Totalprisen for e-sportlinja er kr. 119.800,- . Dee inkluderer alle 
linje- og fellesreiser, mat og opphold på skolen. Vi oppfordrer 
sterkt jenter l å søke; e-sport er sle ikke bare for guer!

”Video games foster the mindset that allows creativity to grow.” (Nolan Bushnell)
“Video games are bad for you? That’s what they said about rock n’ roll...” (Shigeru Miyamoto)

e-sport: league of legends



backpack japan

Anime/Manga, populærkultur, språk og mat. Med sekk på ryggen 
reiser vi rundt, og lærer mer om folk og kultur i Japan. Gode og 
varierte turforberedelser gjør turen mer utbytterik.

Med Backpack Japan får du oppleve kontrastene mellom høy-
teknologiske Tokyo – med glorete shoppinggater og moderne 
arkitektur – og kulturrike Kyoto, med templer og tradisjonelt 
håndverk. Bli med å uorske populær- og tradisjonell kultur 
sammen med andre japaninteresserte!

Vi diskuterer: 
• •  historie, geografi og kultur
•  teseremoni
•  anime og manga
•  japansk film og lieratur
•  kawaii kultur

Vi lager japansk mat - som er mye mer enn sushi... Og vi prøver 
oss på japansk håndverk som origami, kalligrafi, ponpon-dyr og
bbakk.

På meplanen står også innføring i grunnleggende japansk språk, 
reiseplanlegging og skikk og bruk.
  
Linjeturen l Japan:
•  tradisjonelle Kyoto
•  storby Tokyo
• •  ambassadebesøk
•  kulturutveksling
•  homestay
•  egenferd i smågrupper

Planen er å bruke 3-4 uker i Japan. Vi reiser rundt med tog og 
får se mange steder. Reiseruta bestemmer vi sammen i klassen. 
Turer i Midt-Norge er også en del av opplevelsen dee året, og 
du vil bli kjedu vil bli kjent med de andre i klassen gjennom teambuilding 
og uordrende akviteter. Du vil være oe på farten med sekk 
på ryggen, både i naturen og i mer tebygde strøk.

Totalprisen for linja Backpack Japan er kr. 134.800,-. Dee 
dekker alt, inkludert fellesturer og linjereiser - samt mat og 
opphold på skolen. Evt visum, vaksiner og lommepenger er 
ikke inkludert.

FFølg med på årets klasse på Facebook og instagram 
#backpackjapannamdalss.  
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Vi lbyr et bredt utvalg av valgfag, med vekt på praksk akvitet og glede. Du kan ha flere valgfag i løpet av uka, og velge ulike 
fag gjennom året. Vi har også valgfagsuke, der den normale meplanen skies ut, og du har samme valgfag/akvitet hele uka.

Her er noen av valgfagene våre: Manga, strikking/hekling, foto/film, musikk, japansk språk, matlaging, ballspill, walk and play,
klatring, yoga, knivkurs, naturvandring, maling, amigurumi, kreav skriving, keramikk, tegning, DnD, baking, geriljabroderi, 
retrogaming, japansk mat, impro.

Valgfagslbudet varierer fra år l år, avhengig av lærere, og hvor mange elever som vil ha de ulike lbudene. Normalt vil du 
i løpi løpet av skoleåret ha 5-8 valgfag av varierende omfang. Du kan også komme med ønsker og forslag l valgfag.
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Lørdagstema: Førstehjelpskurs, forfaerbesøk, dans, 
kommunikasjon, trønderkurs, personlig økonomi, elltur m.m.
 
Linjearangerte lørdager: Linjene har ansvaret for opplegg og
undervisning; spennende akviter med utgangspunkt i linja.

Verden i dag: Hold deg oppdatert om hva som skjer i verden.

RRektors me: Allsang, diskusjoner, aktuelle tema, film.

Gjester/konserter, m.m.: Vi har flere besøk, og lbyr et 
variert kulturprogram gjennom skoleåret; teater, konserter, 
standup - og vi møter folk som har en historie å fortelle.

fellesfag

valgfag



fritid

turer

Du har fri lgang l hele skoleanlegget i frida, og sammen sørger elever og ansae for et variert fridslbud; fra overna ng
under åpen himmel l halloweenfeiring, “open mic night”, vaffelkvelder og trening. Vi har 4 stauder (2. årselever) som skal
smulere miljøet og see i gang fridsakviteter. De har også lsyn, er hjelpelærere for linjene, og deltar på linjeturer og 
felles opplegg gjennom skoleåret. 

Du kan også benye deg av fridslbudet i Grong; i skisenteret på Bjørgan er det floe løyper og frikjøringsmuligheter, i 
sentrum har vi idreshall med PUSH treningsstudio, et akvt idresmiljø (badminton, volleyball og fotball). I Kulturhuset 
KKUBEN har vi kino og bibliotek - og her arrangeres det mange konserter, teater og andre foresllinger. Du kan også ta deg 
en tur i den fine naturen vi har re utafor døra, eller bruke de mange merkede trimsene. Namsos er vår nærmeste by, med
bl.a. svømmeanlegget Oasen - og selvsagt flere kjøpesentre.
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I løpet av skoleåret har vi flere turer - både i nærmiljøet rundt skolen, og ellers i distriktet. Dee kommer i llegg l linjereisene
og ekskursjonene som linjene gjør som del av sine faglige opplegg. I starten av skoleåret har vi en overna ngstur der vi blir 
bedre kjent, og jobber med bl.a. teambuilding. Namdalen har en fantassk natur, fra grenseella mot Sverige med sine 
nasjonalparker, l øyriket mot Nordsjøen og Atlanterhavet. Linjene reiser også på turer og ekskursjoner i distriktet, og vi drar 
på fellestur l Trondheim. Ellers kan det hende at vi drar på “blåtur” - med ukjent reisemål...

NNaturen i Grong innbyr l mye frilusliv; dra på jakt med gevær eller fotoapparat, padle i lakseelvene Namsen og Sanddøla, 
eller bli med på rovdyrsafari for å treffe bjørn, gaupe, ulv og jerv. Skolen har turutstyr (telt, primus, kart og kompass m.m.) l 
utlån om du vil ut på overna ngstur. Mulighetene er mange!

Linjereisene l utlandet planlegges av linjelærer og elever sammen - og reisemål bestemmes ut fra økonomi og faglige ønsker.
Backpack Japan, Dyr og natur, og Cosplay reiser l Japan, mens E-sport drar l Sør-Korea. Spillutvikling reiser i Europa.



skolens mål og verdigrunnlag

Framtida trenger folk med allsidig kompetanse - som tør å trå 
utenfor komfortsonen. Utforsk talentene og interessene dine!
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Namdals folkehøgskole er en tradisjonell frilynt folkehøgskole, 
med sterk lokal forankring i Namdalen. I vedtektene for skolen 
står det at skolen skal drives "i samsvar med tradisjonen i 
folkehøgskolen", og skolens målse ng lyder slik:

"Namdals folkehøgskole har som mål å vere ein verdiformidlar 
for personleg vokster og utvikling. Dee skjer spesielt på 3 felt:
Individuelt: Individuelt: ved å gi den enkelte llit l eigne ressursar.
Sosialt: ved å styrke og utvikle evna l sosialt samliv.
Samfunnsmessig: ved å hjelpe den enkelte l å forstå sam-
funnet vi lever i, for dermed å kunne bli akv deltakar.”

Folkehøgskolen er et samtalebasert skoleslag; der målet er at 
akv deltakelse og fri samtale skal føre l dypere opplevelse av 
"livets brukbarhet" (Grundtvig).

Her er dHer er det ikke karakterer, pensum eller eksamen som jager 
deg fram, og læring er en prosess som skjer hele døgnet. Du 
lærer fordi du har lyst, og fordi menneskene rundt deg inspirer-
er og moverer deg, og utvider horisonten din.

Vi behandler våre elever som voksne, ansvarsbevisste individer,
som selv er i stand l å finne sin plass i fellesskapet, og ta akvt 
del i demokraet. Vi kaller dee demokrask danning.

FrilyFrilynt folkehøgskole betyr at tanken er fri - ingen skal fortelle 
deg hva du skal mene eller tro. Her kan vi diskutere religiøse 
eller poliske spørsmål fri - uten at noen har fasitsvar.

Våre kjerneverdier er FELLESSKAP, DEMOKRATI og 
ENGASJEMENT - og det skal skolehverdagen vår preges av.

I arbeidet med unge voksne mennesker, møter vi også noen 
med særskilte behov. I det gode fellesskapet skal vi greie å 
mømøte disse individene med respekt og omtanke, og forsøke å
legge l ree for at alle får de gode opplevelsene som hører 
l i et folkehøgskoleår.

Om du har særskilte behov for lreelegging, så er det vikg 
at du deler informasjon med skolen så dlig som mulig, slik at 
vi kan planlegge og vurdere hvilke ltak som må l for at du 
skal få et best mulig skoleår.
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Når du kommer l skolen, så får du ldelt rom. Enkeltrom eller dobbeltrom? Du kan komme med ønske om rom og romkamerat,
og vi forsøker å finne folk som vi tror passer sammen. Å bo sammen er noe av det vikgste du lærer på folkehøgskole; ta gjerne
uordringa - og bli godt kjent med et ny menneske!

Vi har 3 internat: Hylla, Tunnsjøguden og Lekamøya. De er forskjellige, og vi har mange ulike rom. Det er ikke hotellstandard, 
og du må dele toale og dusj med andre. Men trivselen er høy - det er veldig sosialt å bo slik. Du seer di eget preg på 
rommet, og har også ansvaret for rydding og reinhold av rommet. Hvert rom har seng(er), hyller, klesskap og vaskeservant. 
DDet er egne lagerrom i kjelleren der du kan oppbevare sekker, kofferter, sykkel, skiutstyr  o.l. I hvert internat er det også 
vaskemaskiner og tørkerom, og felles oppholdsrom/stuer med enkelt kjøkken og felles kjøleskap. Internatkjøkkenet er ikke 
beregnet for matlaging, men vi har et skolekjøkken der elevene kan lage mat l spesielle anledninger, f.eks. bursdagskake eller 
pizzaparty. Dee kjøkkenet brukes også i undervisning - både linjefag og valgfag.

Matsalen er et av de vikgste rommene på skolen. Maten er variert og næringsrik; her får du både taco og tradisjonsmat, frukt 
og fristelser. Vi scorer høyt på evaluering når det gjelder mat, og du kan gjerne komme med ønsker. Har du særskilte matbehov 
så prøver vi å legge l ree for deg så godt vi kan. Elevene har kjøkkentjeneste på omgang, og får jobbe sammen med de 
dykge og blide medarbeiderne på kjøkkenet vårt.

Vi har eget TV-rom, og ei flo peisestue som brukes flig. Her har vi en mengde spill - og når høstmørket og vinteren kommer, 
er det koselig å fyre i peisen, og slå seg ned med ei bok eller strikketøyet. Noen kvelder spiller vi spill og drikker kakao, eller 
ser en film sammen.ser en film sammen.

Gymsalen brukes l trening og ballspill - og vi har ei badstue som er svært populær. Er du glad i å lese, så har vi et selvbetjent 
bibliotek. Elevene har sin egen “Trivselsbrigade” - som arrangerer ulike sosiale samvær (Halloweenkveld, vårball, internat-
konkurranser m.m.), og kjøper inn forskjellig fridsutstyr som elevene kan bruke.

Trivsel preger miljøet på Namdals folkehøgskole - og du er selv med å bidra l trivselen ved å møte opp når noen arrangerer 
eller inviterer l akviteter og sosiale samvær.

internat og trivsel



Hva sier elevene?

Sebasan Reinholdtsen, 2017/18:
Mi år gikk l å lære meg å være 
fleksibel. Jeg brukte mesteparten av 
den l å utvikle mine ferdigheter i 
forskjellige former slik at jeg l slu 
kunne lage spill helt på egenhånd.

Vilde Voss Stabell, 2017/18:
Jeg utviklet meg mye sosialt, og fikk god erfaring med å jobbe effekvt i 
et team. Noe som, sammen med god programmeringserfaring, er bli 
veldig ny g videre.

Anne Sophie Steen, 2018/19:
På folkehøgskolen hadde jeg et trygt miljø l å være mer 
sosial og prøve nye ng. Det var et år med mye egen-
utvikling og mye glede. Året er over, men erfaringene, 
minnene og opplevelsene har jeg med meg for alld.

Elin J Borkamo, 2018/19:
Året mi på Backpack Japan har vært helt 
magisk. Jeg har få mange venner for livet 
som jeg kan stole fullt og helt på. Det har 
vært mange muligheter gjennom året for 
å lære nye ng og har få utviklet meg selv 
og funnog funnet ut nye ng om meg selv.

Maia Krisn Glein Hagen, 2018/19
Dee er ikke en skole, men et hjem for 
folk fra alle verdens kanter; det er vel en 
grunn l at mange sier at de skal "hjem" 
l Grong når ferien er over! Jeg har bli 
kjent med mange spennende mennesker, 
som jeg har opplsom jeg har opplevd kos, moro, tårer og 
laer med. Å begynne på folkehøgskole 
er å starte med blanke ark, som du selv 
fyller med nye minner og opplevelser 
gjennom året!
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Bilder - øverst l nederst: 
- Tømmeråshøla i Grong - et naturlig badeland!
- Namsos er vår nærmeste by
- Leka: Norges geologiske nasjonalmonument
- Vi har egen gocartbane i Grong
- Grong Skisenter på Bjørgan, 10 minuer unna
- Vis- Visste du at Namdalen er en del av Sápmi?

Namdalen er et fantassk, men for mange li ukjent 
område. Fra Atlanterhavet l svenskegrensa fins det mye 
spennende og variert natur; fra øya Leka (Norges geologiske
nasjonalmonument), l ellbygdene i Røyrvik og Lierne.

Vi vil gjerne gi deg noen smakebiter av Namdalen i løpet 
av skoleåret her i Grong, og drar på ulukter i distriktet.

I GI Grong har vi vårt eget naturlige badeland i Tømmerås-
fossen, og her kan du svømme med laksen eller kaste 
deg ut i de naturlige skliene i fossen.

Vi drar også l Namsskogan Familiepark, der du bl.a. får 
møte alle de store rovdyrene vi har i Norge. Er du rikg 
heldig, så får du også oppleve vårfly nga av rein fra vinter- 
l sommerbeite. Kanskje får du prøve lykken i ei av Norges 
bebeste lakseelver?

Velkommen til Grong og Namdalen!



SØKNADEN
Vi starter opptaket 1. februar, og varer så lenge vi har ledige plasser. Du søker via nesidene våre (www.namdals.s.no eller 
www.folkehogskole.no) på elektronisk søknadsskjema. Du trenger ikke å sende med vedlegg om vi ikke ber spesielt om det.

Om du bestemmer deg for å takke ja l plass, må du betale innmeldingsavgi på kr. 2.500,-. Denne avgien blir ikke betalt
lbake. Et JA l skoleplassen er bindende for hele skoleåret. Dersom du avbryter skoleåret, må du betale skolepenger for 
8 uker eer sludatoen.

HHVA KOSTER ET SKOLEÅR?
Skoleåret 2021/2022 koster totalt kr. 119.800,-*. inkludert alle linjeutgier (mat/rom, innmeldingsavgi, bøker, materiell,
linjeturer, fellesturer og dri av skolen). For enkeltrom betaler du et llegg på kr. 5.000,-. Dersom du har en diagnose som 
krever særskilt die (f.eks. cøliaki), betaler du også et legg.

Namdals folkehøgskole gir re l støe fra Lånekassen. Søk om lån/spend på www.lanekassen.no.

SKOLEÅRET
Skoleåret starter 23. august 2022, og avslues 13. mai 2023. Informasjon om fridager, ferier og start/avslutning blir sendt l 
deg i deg i god d før skolestart. Skolen er stengt i ferier, men ellers kan du være her så mye du vil i helgene - og du får selvsagt mat 
da også.

3 LEVEREGLER:
Reglementet vårt er ganske enkelt, og 
vi forventer at du gjør di beste for å 
bidra l et godt folkehøgskoleår for 
alle. Vi har tre absolue krav l deg:

1. Du s1. Du skal alld vise respekt og 
    omtanke for dine medmennesker.
2. Det er plikg deltakelse i all under-
    visning, praksk arbeid og ved alle 
    obligatoriske fellesarrangement.
3. Det er ikke lov å oppbevare, bruke 
    eller være påvirket av rusmidler på 
    s    skolen.

Brudd på disse reglene behandles som
disiplinærsak, og kan i verste fall føre 
l at du mister skoleplassen.

I dee heet er det ikke plass l absolu all informasjon - så vi ber deg også lese på nesidene våre. Lurer du på noe? 
Ta kontakt: kontor@namdals.s.no.

*: Backpack Japan, Dyr og natur og Cosplay: 134.800,- (pga. linjetur l Japan)
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praktisk informasjon



epost: kontor@namdals.fhs.no
web: www.namdals.fhs.no

tlf: 74 33 20 00
sms: 91 73 92 95
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