BLI DEN DU ER
likeverd inkludering mangfold fellesskap

MatLyst Hesteliv Friluftsliv - tur for alle Fotball tilrettelagt
Flexi - aktiv livsstil Design og håndverk Arbeidstrening

VELKOMMEN hit til oss
@pedermorsetfhs

Det finnes mange folkehøgskoler i
Norge, men ikke mange er som vår. Vi
er en tilrettelagt folkehøgskole hvor
alle de sju linjene og hele skolens
aktivitetstilbud er for elever både med
og uten utviklingshemming.
Å ta seg en pause fra vanlig skole og
utdanning, og heller velge et år på
folkehøgskole, er den beste gaven du
kan gi deg selv. Tenk å få bruke et helt
år på å gjøre noe DU har lyst til!
I august starter vi opp et nytt skoleår,
og vi vil så veldig gjerne fylle skolen
med nye elever. Tenk om en av dem
blir nettopp deg?
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Det å skulle begynne på folkehøgskole
kan kanskje virke litt skummelt. Du må
flytte hjemmefra, bort fra familie og
venner, til et helt nytt sted med bare
ukjente mennesker. Da er det godt å
vite at ved Peder Morset folkehøgskole
er det viktig for alle at du blir tatt
godt imot og føler deg trygg. Vi er
mange som gleder oss til å bli kjent
med akkurat deg, og til å få deg med i
flokken vår her.

Peder Morset folkehøgskole ligger i
Selbu, en time fra Trondheim og en
halv time fra Værnes flyplass. Skolen
ligger ved Selbusjøen, med stall og
ridehall på nedsiden av veien, og
selve skolebyggene og internatene på
oversiden.
Skolebygget ligger i terrasser oppover
bakken, med basseng og gymsal
nederst, klasserom i 2. og 3. etasje, og
matsal på øverste plan. I våningshuset
ved siden av er det kontorer og
klasserom, og den gamle låven brukes
som verksted og utstyrslager.
Fordelt oppover bakken ligger de
8 internatbyggene. De ble bygget

i 2010 og er både praktiske, stilige
og miljøvennlige. Hvert internat
har 8-10 enerom, og alle rom har
eget bad/toalett. Det er også en
liten kjøkkenkrok, vaskerom og et
felles oppholdsrom/stue der. Det er
skikkelig luksus å ha eget rom hvor du
kan trekke deg tilbake i fred og ro når
du trenger det, og samtidig bare rusle
ut i fellesstua hvis du blir selskapssyk.
Hvert internat, som vi kaller “Hus
1”, “Hus 2” osv, er som et hjem for
de 8-10 elevene som bor der. Hvert
hus har to av de ansatte som “sine”.
På den måten blir internatene som
en slag kjernefamilie – og en del av
storfamilien “hele skolen”.

Slik bor vi på

SKOLE OG INTERNAT
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@pedermorsetfhs_fotball

FOTBALL TILRETTELAGT
“ Fotball tilrettelagt” er linja for deg
som elsker fotball og som syns at et
folkehøgskoleår med fotball i fokus er
helt perfekt. Vil du være med på laget?
I ekte trønderånd velger vi å bygge
linja opp med utgangspunkt i
godfot-teorien til Nils Arne Eggen
– sammen gjør vi hverandre gode.
Fotball tilrettelagt samarbeider
med Trøndelag Fotballkrets, Selbu
Ballklubb og Selbu vgs. Vi besøker
Rosenborg Ballklubb på Lerkendal og
er på Rosenborgs hjemmekamper.
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Vi er med i serien til Trøndelag
fotballkrets, med spilledager i hele
Midt-Norge. Vi har treninger med
andre lokale klubber, og vi deltar også
på Landsturneringen.
For oss er det viktig med allsidighet,
så vi gir deg også mulighet til
å prøve aktiviteter som sykkel,
innebandy, ski/alpint, grunntrening,
kondisjonstrening, styrketrening
og klatring. Vi ser på og analyserer
fotballkamper, og spiller selvfølgelig
FIFA på playstation!

Liker du deg på kjøkkenet, og synes det
er spennende å lære om mat og matproduksjon? På linja “ MatLyst” får du
mulighet til å utvikle dine kunnskaper
og ferdigheter innen matlaging, enten
du ser for deg et yrke innenfor matfaget, eller vil imponere som hobbykokk.
Vi legger vekt på variasjon, mestring og
fellesskap.
Vi starter høsten med tema matauk. Da
skal vi høste, plukke og sanke fra åker
og natur. Vi har vår egen kjøkkenhage
og maten tilbereder vi både ute på bål
og på kjøkkenet. Vi har fokus på lokal
og kortreist mat. Vi besøker lokale
matprodusenter, og legger ut på en
matsafari fra fjell til kyst i Trøndelag.

I november er det tid for juleforberedelser på MatLyst med produksjon av
tradisjonell julemat og julebakst.
I temaet streetfood og verdensmat, får
du prøve deg på nye smaker og teknikker fra forskjellige verdenshjørner, og
du vil bli spesielt godt kjent med det
italienske kjøkken. Du får også være
med på å arrangere et stort streetfoodparty for resten av skolen.
Gjennom skoleåret drar vi på flere turer,
både i Norge og utlandet.

MATLYST

@pedermorsetfhs_matlyst

Våre linjetilbud
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Synes du det er vanskelig å velge
linje? Da er kanskje linja «Flexi – aktiv
livsstil» noe for deg. Her får du nemlig
mulighet til å prøve mye forskjellig.
Vi er opptatt av at skoleåret skal gi
deg stor variasjon i aktiviteter. En dag
sitter vi inne og jobber med leire eller
ull, den neste dagen står vi kanskje på
ski, prøver hundekjøring, trener yoga
eller padler kano.
Vi har tilgang på gymsal med både
klatrevegg og buldrerom. Skolen
har også styrkerom, basseng med
badstue, stor formingsavdelingog
skolekjøkken vi kan benytte.

Skolen ligger rett ved Selbusjøen,
som innbyr til kanopadling på høst og
vår, og aktiviteter som ski og skøyter
om vinteren. Skolen har også egen
lysløype og det er kort vei til flott tur –
og fjellterreng, som vi gjerne benytter.
I løpet av året er vi på flere utflukter,
for eksempel til Røros, Rockheim,
Pirbadet og klatreparken i Meråker.
Vi reiser også på en lengre linjetur i
Norge. Det kan f. eks være til Lofoten
eller en rundtur på Helgeland, der er
mulighetene mange – som f. eks fiske,
rafting, klatring og turer i spektakulær
natur.

FLEXI - AKTIV LIVSSTIL
@pedermorsetfhs_flexi
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@hesteliv_pedermorsetfhs

HESTELIV
Vi søker deg som er brennende
interessert i hest, og hos oss er
det gratis å ha med din egen! Er
du nysgjerrig på hestesport og
horsemanship? Da kommer linja vår
“ Hesteliv” til å være midt i blinken for
både deg og hesten din. Har du ikke
hest selv, får du selvfølgelig låne en av
våre allsidige skolehester. Vi har ulike
raser og typer.
I 2014 fikk vi en helt ny ridehall, og vi
har en moderne utegang tilrettelagt
for et naturlig, barfot hesteliv i flokk
med mye bevegelse. Vi har også stall
med bokser. Det er både uteridebane,

egen feltrittsbane og fantastiske
turmuligheter her. Og stallen drifter vi
selvfølgelig sammen.
Vi underviser i sprang, dressur og
feltritt, og har samarbeid med den
lokale hestesportklubben, hvor vi
blant annet er med på klubbstevner.
Vi tester friluftsliv på hesteryggen,
med både overnattingsturer og
kortere rideturer – sammen skaper
vi fantastiske opplevelser langt fra
hverdagen.

Våre linjetilbud
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@pedermorsetfhs_design

DESIGN OG HÅNDVERK
Det er noe spesielt med det å lage noe
med sine egne hender, la kreativiteten
få boble fritt og leke seg med former,
farger og ideer. På linja vår “ Design &
håndverk” har vi fokus på det å være
i en skapende prosess, for det er jo
underveis alt det spennende skjer –
både av planlagte og tilfeldige ting.
Kanskje liker du å tegne? Eller er du
mer glad i symaskinen? Eller å lage
noe i leire eller tre? Er du nysgjerrig
på strikking, eller redesign? Hos oss er
det muligheter for å få prøve ut veldig
mye forskjellig.
Vi har stort fokus på bærekraftig
skaperglede, så ombruk og material8

bevissthet er viktig for oss. På
linjeturene besøker vi blant annet
håndverkere og utstillinger og går på
skattejakt i gjenbruks-, second handog vintagebutikker.
Det fine med å gå på folkehøgskole,
er at våre formingsrom er åpne også
på ettermiddag, kveld og helg. Dette
gir deg muligheten til å arbeide
videre, i ditt eget tempo, utenom den
ordinære undervisningen på linja eller
valgfagene. Vi har ei veldig koselig
elevstue i formingsavdelinga hvor det
stadig sitter noen og holder på med et
prosjekt eller fem.

Prinsippet om tur for alle er viktig for
oss. For å bli trygge ute på tur, går vi
skritt for skritt – vi lærer å ta vare på
oss selv og blir flinkere til å planlegge
og gjennomføre turer i skog, fjell og
vann. Det handler ikke om å sprenge
grenser og jage etter det ekstreme. På
denne linja er det viktigere å ta vare
på hverandre og dele naturens gleder
- sammen.
Friluftsliv skal være gøy og gi mestring.
Vi starter på det nivået den enkelte
er, og blir flinkere og tryggere utover
skoleåret. Vi er mye ute og bruker
nærområdet vårt. Vi reiser også
sammen på flere overnattinger og
nyter det leirlivet byr på.

Rett nedenfor skolen ligger Selbusjøen - perfekt for både kano, skøyter
og ski. Vi samarbeider med aktører
som gir oss opplevelser innen klatring,
hundekjøring og rafting. Vinterstid er
alpinskiene hyppig i bruk. Midt-Norge
byr på flere gode alpindestinasjoner.
Peder Morset folkehøgskole ligger
perfekt til for å få til en «Norge på
tvers»-opplevelse. Vi deler turen
opp i flere turer gjennom året. Vi
bruker både beina, sykkel, kano og
hundespann - sammen.

FRILUFTSLIV TUR FOR ALLE

@pedermorsetfhs_friluftsliv

Våre linjetilbud
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Ett år til?

ARBEIDSTRENING
Noen folkehøgskoleelever får så
smaken på folkehøgskolelivet at de
gjerne vil gå et år ekstra. Er du en av
dem? Da har vi ei linje som er spesielt
for deg. På linja “Arbeidstrening”, er
du fortsatt vanlig folkehøgskoleelev,
men samtidig er det fokus på
overgangen til arbeidslivet.
Denne linja er altså fortrinnsvis for
elever som allerede har gått et år hos
oss. Her kan du for eksempel være
med på å drifte skolens kafé, jobbe
med bilpleie, pakke og distribuere
«Jobbfrukt» til bedrifter i lokalmiljøet
og bidra med forskjellig praktisk
arbeid på skolen. Som elev ved denne
linja får du gode muligheter til å prøve
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deg innen ulike arbeidsområder – med
trygg og god oppfølging og veiledning
underveis.
Og nå høres det nesten ut som om
Arbeidstreningslinja bare handler
om jobbing. Det er heldigvis helt
feil. Linja er på turer i løpet av året,
både på besøk til ulike vekstbedrifter
i Midt-Norge i tillegg til å være med
på mye av det sosiale som de andre
er med på. Det er det som er det
fine med denne linja – her får du
med deg godene ved å være en
folkehøgskoleelev, og i tillegg får
du mye god hjelp med å tenke på
overgangen til arbeidslivet.

Et år på folkehøgskole flyr avgårde. Du bor på
skolen og tilbringer mesteparten av din fritid
her, sammen med alle de andre elevene.
Dette blir et år som ingen andre, fullt av nye
opplevelser og nye venner. Ikke en dag er
kjedelig, og ingen er lik den forrige. Hvis
du velger et år hos oss lover vi at du ikke vil
angre. Skoleåret varer fra slutten av august til
midten av mai. Vi har også skole på lørdager,
og følger ellers de vanlige skoleferiene.

40 av elevplassene våre er forbeholdt
søkere med utviklingshemming. For disse er
søknadsfristen 1. november året før en har
lyst til å begynne. De resterende 28 plassene
er for søkere uten utviklingshemming. Disse
tas inn fortløpende så lenge det er ledige
plasser frem til skolestart. Plassene fylles fort
opp, så hvis du vil sikre deg én er det ingen
grunn til å nøle med å sende oss en søknad.

VELKOMMEN SOM SØKER!
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FAMILIEN MORSET
- frihetskjempere med livet som innsats
Peder Morset var lærer og bonde. Han var høyt
ansett i Selbu, mange folk brukte ham som rådgiver
og betrodde ham ansvaret for sine sparepenger og
viktige dokumenter. Han og kona Marit hadde syv
sønner. De bodde på gården Kleset.
Peder og Marit organiserte motstand mot den
tyske okkupasjonen under den andre verdenskrig.
Hele familien var på ulike måter involvert i dette
arbeidet. Det handlet blant annet om flyktningetransport, kurervirksomhet og frakting av radioutstyr. Sønnen Tormod hadde kontakt med britisk
etterretning. Han gikk mange ganger på ski til
Sverige og hentet utstyr, tok det på ryggen, og gikk
tilbake. Sønnen Oddmund var sersjant i den norske
hæren og deltok i kampene under invasjonen i
1940. Familen ble etterhvert et av hovedmålene i
jakten på motstandsfolk i Trøndelag.
Peder var opptatt av rettferdighet, likhet og folkeopplysning. Han kunne ikke bare sitte stille og se på
at alle hans idealer ble trampet ned av nazistene.
Som klokker i bygda talte han fra kirketrappa i
Selbu etter gudstjeneste, og kritiserte okkupasjonsmakten. Han var lokal leder i norske læreres opprør
mot å underkaste seg nazimyndighetenes regler
for undervisning i 1942. For dette ble han sendt på
tvangsarbeid sørpå, og tilbragte også en stund i den
beryktede Falstad fangeleir i Levanger før han ble
løslatt. Vel hjemme fortsatte han motstandsarbeidet med full styrke.
En stormfull natt i mars 1943 ble gården deres
raidet av Gestapo og den beryktede Rinnanbanden.
De skulle ha tak i Tormod, sprang rundt i huset og
rev folk ut av sengene. Tormod latet som han bare
var en arbeider på gården. Nazistene ble rasende da
de ikke kunne finne noen Tormod. De dro med seg
yngstegutten Trond på 13 år ned i stua. På veggen
her hang det portrettbilder av alle i fami-lien på
veggen. De pekte på bildene, ropte og skrek. Trond
måtte navngi hver enkelt, flere ganger. Men han
holdt hodet kaldt, og byttet om på navnene til
Tormod og Reidar, en bror som ikke var tilstede.
Nazistene ble så sinte at de begynte å krangle seg
imellom, og forlot gården i raseri.
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Familien skjønte at soldatene ville komme tilbake
når de forstod at de hadde blitt lurt. Nå gjaldt det
å komme seg til Sverige så fort som mulig. De delte
seg i grupper og dro ut i snøstormen i hver sin
retning samme natt. Peder og sønnene Oddmund
og Helge søkte etterhvert ly i ei sæter ved vannet
Østrungen, og bestemte seg for å sove der.
Da de våknet om morgenen hørte de lyder i skogbrynet utenfor. Tyske soldater på ski hadde omringet sætra. Oddmund hadde med seg en maskinpistol. Han spente på seg skiene, sparket opp døra, og
spurtet mot skogen mens han skøyt mot soldatene.
Peder sprang ut i en annen retning for å avlede
deres oppmerksomhet. Oddmund kom seg inn i
skogen, men ble skutt og drept inne mellom trærne.
Peder og Helge ble tatt til fange.
Selv om Peder var pasifist og aldri hadde tatt i et
våpen, ble han stilt for tysk krigsrett og dømt til
døden for væpnet motstand. Han ble henrettet på
Kristiansten festning i Trondheim i mai 1943.
Helge, som kun var 16 år, mistet en arm som følge
av en skuddskade under pågripelsen, og satt i fangenskap frem til krigens slutt i mai 1945. Han ble senere lærer, var en foregangsmann innen utdanning
av mennesker med utviklingshemming, og første
rektor ved Emma Hjorth Skole i Bærum.
Helge hadde en natt en drøm. Oddmund kom til
ham i drømmen. De to brødrene skulle bygge et
stort hus sammen, hvor unge mennesker lekte
utenfor, plukket blomster på odden og badet i sjøen
ved den fine vika. Det var en nydelig drøm. Da Helge
våknet, bestemte han seg for at dette skulle han
gjennomføre, og huset skulle være en skole. Helst
skulle det ligge på en blomstervang ved en innsjø.
Han laget planer for hvordan skolen skulle være,
fikk med seg både politikere og kjendiser, og gjorde
drømmen til virkelighet. Selbu kommune ga bort
Fossan i gave, og her ble skolen bygget.
Det første kullet startet i 1976, og siden har rundt to
og et halvt tusen mennesker vært her som elever og
blitt en del av arven etter disse heltene.

Familiebilde fra 1942
1 Ola, født 1915
2 Oddmund, født 1916
3 Reidar, født 1918
4 Tormod, født 1920
5 Einar, født 1924
6 Helge, født 1926
7 Trond, født 1929
8 Marit, født 1893
9 Peder, født 1887
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likeverd inkludering mangfold fellesskap

BLI DEN DU ER

STIPENDIATLINJA
MatLyst Hesteliv Friluftsliv - tur for alle Fotball tilrettelagt
Flexi - aktiv livsstil Design og håndverk Arbeidstrening Medieproduksjon

@pedermorsetfhs

Det koster ikke annet enn
Som stipendiat på vår
folkehøgskole betaler du
ingenting for å være elev.
Vi dekker alle utgift er for deg.
Til gjengjeld krever vi at
du yter noe ekstra for
fellesskapet på skolen.

INNSATS
Vi er en frilynt folkehøgskole som ligger
i Selbu, midt i Trøndelag. Vårt prosjekt
er likeverd, inkludering, mangfold og
fellesskap. Skolen har 40 plasser for elever
med lett utviklingshemming, og 28 plasser
for elever uten utviklingshemming. Vi kaller
det omvendt integrering. Her lærer vi av og
med hverandre, uavhengig av funksjonsnivå.
Skolen har følgende linjer: MatLyst, Hesteliv,
Flexi – aktiv livsstil, Fotball tilrettelagt,
Friluftsliv – tur for alle, Design og håndverk
og Arbeidstrening.
Vi søker etter en stipendiat til hver av linjene,
pluss en stipendiat for medieproduksjon.
Til sammen åtte unge mennesker som skal
bidra til å løfte totalopplevelsen av skoleåret
for samtlige elever. Er du kanskje en av dem?

2

Vårt stipendiatprogram passer for den
som vil ha en karriere innen helse og
omsorg, undervisning eller ledelse.
Her vil du tilegne deg mye erfaring i
løpet av kort tid. Hva vil det si å være et
menneske? Hva er dannelse? Hvordan
kan vi best leve sammen og behandle
hverandre med respekt? Hva kan jeg
lære av deg? Dette er ting vi forsker
på hver eneste dag, samtidig som vi
tilegner oss praktiske ferdigheter. Vil
du bli lærer, instruktør innen noe, leder
på et eller annet nivå, vernepleier,
sosionom, barne- og ungdomsarbeider,
barnevernspedagog, helsefagarbeider,
sykepleier, lege, psykolog eller et annet
yrke hvor en arbeider med mennesker, så
finnes det knapt en bedre folkehøgskole
for deg.

Her bor du på et moderne internat sammen
med 7-9 andre elever. Alle har enerom med eget
bad og WC. Dere har også felles stue og kjøkken.
Hvert internat har en lærer og en miljøterapeut
knyttet til seg. I samarbeid med disse har du
som stipendiat et spesielt ansvar for å bidra til
et godt miljø på internatet.
I mesteparten av undervisningen er du
tilknyttet en fast linje. Også her har du et ansvar
som motivator og kamerat. Du vil samarbeide
tett med de som underviser på linja. Den ene
stipendiaten for medieproduksjon vil ikke
ha fast tilknytning til en spesiell linje, men
ha ansvar for å produsere innhold til skolens
interne TV-kanal og sosiale medier. I tillegg vil
stipendiatene få undervisning som egen klasse.
Her vil de reflektere over egen praksis, drive
med teambuilding og lære om pedagogikk,
ledertrening, samarbeid og relasjonsbygging.

VELKOMMEN

som søker til en stipendiatplass hos oss
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FRILYNT FOLKEHØGSKOLE
Begrepet frilynt oppstod på midten av
1800-tallet. Det ble brukt for å beskrive
mennesker og bevegelser som var vidsynte,
tolerante og liberale, og ikke bundet av
religiøse eller andre dogmatiske tenkemåter.

- hva betyr det?

Det finnes 84 folkehøgskoler i landet. 51
av dem betegner seg som frilynte, 33 som
kristne. De frilynte skolene er som oftest
ikke tilknyttet noen trosamfunn eller
interesseorganisasjoner. De kristne er
tilknyttet eller eid av kristne organisasjoner.

Vi er altså en frilynt folkehøgskole. Våre
kjerneverdier er likeverd, inkludering,
mangfold og fellesskap. Vårt hovedanliggende er integrering og dannelse. Her
skaper vi samhold på tvers av evner og
funksjonsnivå. Vårt motto er “Bli den du
er”, og her gis elevene muligheter til å finne
ut av hvem de er, i felles forståelse av at vi
alle er like mye verd. Og du er selvfølgelig
velkommen til å søke deg hit selv om du er
religiøs, bare så det også er sagt. Her har vi
plass til alle slags mennesker.
De viktigste egenskapene vi etterspør
hos søkere til Stipendiatlinja er empati,
initiativ og ansvarsfølelse. Så hjelper det
selvfølgelig om du har kunnskaper innen
eller interesse for et av våre fagområder,
men det vi er mest opptatt av er om du er
villig til å utvikle deg selv ved å bruke ni
måneder av livet ditt på å bidra til andre
unge menneskers utvikling. Vi er ute
etter folk som både kan og vil være en
rollemodell for sine medelever.
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Vi håper du tar

KONTAKT
Hvis du har noe du lurer på eller vil vite
mer om, finner du oss her:
Hjemmeside:
www.pedermorset.no
Facebook:
www.facebook.com/pedermorset
Instagram:
@pedermorsetfhs
Telefon:
73 81 20 00
Epost:
pmf@pedermorset.no
Besøksadresse:
Peder Morset folkehøgskole
Fossan 23
7584 Selbustrand
Hvis du vil søke om plass hos oss,
finner du søknadsskjema her:
www.folkehogskole.no/skole/peder-morset

- FRILYNT SKOLE
- ÅPEN FOR ALLE
- INGEN EKSAMEN ELLER KARAKTERER
- KUN ENEROM MED EGET BAD OG WC
- EN TIME FRA TRONDHEIM
- EN HALV TIME FRA VÆRNES
- VELHOLDT OG VELUTSTYRT ANLEGG
- GYMSAL, BASSENG OG LYSLØYPE
- NATURSKJØNNE OMGIVELSER
- EGEN STRANDLINJE MED KANOER
- ENGASJERTE ANSATTE

