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Velkommen til Torshus!
Dette er et informasjonshefte for deg som har valgt å være her sammen med oss det
neste skoleåret. Du har sikkert mange spørsmål, som når er skolestart? Hva er det
lurt å ta med seg? Når er det ferie? Vi håper heftet skal gi svar på det meste. Er det
mer du trenger svar på, så ta kontakt!
Epost:

torshus@torshus.com

Tlf:

72 47 98 50 (sentralbord) 922 01 078 (tilsynstelefonen, mobil)

Hjemmeside: www.torshus.com
Facebook:

www.facebook.com/torshus

Torshus er en av de eldste folkehøgskolene i landet og vart starta i 1903. Vi er rundt
16 ansatte med lærere, administrasjon, kjøkkenstab og vedlikehold. Som
internatskole har Torshus sjølsagt eget kjøkken, og der blir det laga variert, sunn og
god mat. Hver uke har du minimum 34 skoletimer fordelt på 5 eller 6 dager i uka.
Folkehøgskolene har undervisning på de fleste lørdager. Eksamen, prøve og lekse
er fremmedord hos oss. Vi regner med at du vil gjøre ditt beste for at skoleåret skal
bli så bra som vi alle håper på. Et skoleår på Torshus skal ikke være et hvileår, men
et aktivt år!
Skolestart i år blir søndag den 23. august,
Kl. 10.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 16.00
Kl. 18.00
Kl. 19.00

Innkvartering starter og vil foregå fortløpende utover dagen
Varm lunsj
Samling i gymsalen
Kaffe og kaker i Tingstua.
Familie og venner reiser hjem.
Kveldsmat
Hyggekveld i «tingstuggu», finstua vår.

Velkommen skal du være!
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Oversikt over tunet!

Olaloftet

Undervisningsbygg

Matsalen/
kjøkken

Gammelbygget
Kontor/adm

Internat 1.etasje
Glitne Nord/Glitne Sør

Torslund
«Vaktmester
boligen»

Internat 2.etasje
Folkvang/
Alvheim

Torsbakk
Rektorboligen

Torshall
Vertikaldelte boliger
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Styre og stell på Torshus
LÆRERRÅDET
tar opp saker som dreier seg om undervisning, sosialpedagogisk arbeid, elevsaker,
kulturelle tiltak mm. og er sammensatt av rektor, lærerne og internatleder.
Elevrepresentant kan bli innkalt eller be om møte. Lærerråd uten rektor er skolens
disiplinærorgan.
ELEVRÅDET
tar seg av elevinteressene i skolemiljøet, og kan legge saker fram for lærerrådet.
Elevrådet kan også få oversendt saker fra lærerrådet for uttalelser. Oppbygd av en
representant fra hver husavdelinga og en direktevalgt leder, til sammen 6
medlemmer. Elevrådsleder blir valgt på allmøte og har dobbelstemme i noen
tilfeller. Elevrådet har ei funksjonstid på et semester og blir valgt i september og
januar. Den elevrådslederen som blir valgt i september, deltar også som fullverdig
medlem av styret for skolen. En lærer fungerer som veileder i arbeidet.
KONFLIKTRÅDET
er sammensatt av representanter for staben, elevrådet og involverte elever eller som
er i konflikt. Vedtak i dette organet skal være enstemmige. Dersom rådet ikke
kommer til enighet, vil saka bli videre behandla i skoleadministrasjonen eller
lærerråd.
HUSMØTE
Internatet er oppdelt i 5 husavdelinger, hver avdeling har en lærer som ”huskontakt".
Husmøta blir avholdt en gang i uka og er grunnplansorganet i elevdemokratiet. Det
blir valgt en «hussjef» på hver avdelinga som i tillegg til å lede husmøtet, også er
representant i elevrådet.
TILSYNSLÆRER
Det skal alltid være en tilsynslærer tilgjengelig. Tilsynslærerens viktigste oppgave
er sammen med elevene å skape et trygt og trivelig miljø på tunet der elever,
lærere, fastboende og gjester kan fungere i et fellesskap. Tilsynslæreren er skolens
representant utenom vanlig undervisningstid.
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Kort om regler

Sammen skal vi bygge opp et samarbeid som gjør Torshus til en god plass å være.
Det krever at vi tar hensyn til hverandre, men også at vi har noen leveregler. Du
finner hele regelverket på de siste sidene, dette er bare ei kort oppsummering:
RUSMIDDEL
Det er ikke lov å bruke eller oppbevare rusmiddel på skolen og internatet, og det er
ikke tillatt å komme til skolen i synlig påvirka tilstand. Alvorlige brudd på
rusmiddelregelen og bruk av illegale rusmiddel kan føre til permanent utvisning.
UNDERVISNING/AKTIVITETER
All undervisning og aktiviteter i skolens regi er obligatoriske med unntak for det vi
kaller frivillig kveldsaktivitet. Alt fravær blir registrert og ført på vitnemålet.
Fravær ut over 10% vil normalt føre til tap av poeng for videre utdanning og få
konsekvenser for stipenddelen fra Statens Lånekasse. Høgt fravær kan også føre til
tap av elevstatus. Det blir også ført fravær på fellesoppgaver som korridorvask,
kjøkkenvakt og kjøkkentjeneste.
INTERNATLIVET
På internatet skal det være sovero/mulig å sove fra kl. 23.00 til kl. 07.30. I frihelger
når vi ikke har obligatoriske opplegg på skolen, evt. også etter undervisningstid på
vanlige lørdager, kan du om du vil, skrive deg ut og overnatte andre steder. Utskriving er viktig av sikkerhetshensyn med tanke på brann m.m.
PRAKTISKE OPPGAVER
Å ta ansvar for seg sjøl og miljøet er en viktig del av folkehøgskoleåret. At rommet
ditt er reint og ryddig må du sjøl sørge for. Og etter en turnus har alle elevene
perioder med kjøkkentjeneste, ansvar for vask og orden på fellesrom eller andre
oppgaver. Turnusen gjelder også i helgene.
Er du satt opp på fellesoppgaver, er det ansvaret ditt å skaffe vikar om du
trenger det.
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Pakkeliste.
SENGETØY: Ta med deg dyne, pute, dynetrekk, putevar og laken.
TRENINGSTØY: Klær og sko til trim og trening ute som inne.
SOVEPOSE OG RYGGSEKK TIL TURBRUK: Gjelder alle, samme hvilken linje du
går på, men du trenger sjølsagt ikke vintersovepose og proffsekk om du ikke går ei av utelinjene. OBS: Både skolen, ansatte og elever får for tida 20-30% på Intersport, Orkanger
og –50% på utstyr fra Helsport.
KLÆR OG STØVLER TIL TURBRUK: Dette gjelder også uansett linjefag.
MUSIKKINSTRUMENT: Du som spiller et instrument, bør absolutt ta det med deg!
NOE Å PYNTE ROMMET DITT MED: For at du skal få et personlig preg på rommet
ditt, bør du ta med deg noe til å henge opp på veggene. NB! Vi bruker kitt til dette, ikke
tape! Kitt får du av oss.
KRUS/KOPP: Hver elev må ha sin egen kopp til kveldskos og dugurd.
SYKKEL: kan være greit å ha på Torshus sjøl om nærmeste butikk ligger i gangavstand
fra skolen. Det er flatt og fint å sykle mellom skolen og sentrumsområdene. I marka er det
godt tilrettelagt for variert trening med sykkel.
SKI: Langrenn/tur og/eller alpint. Skolen arrangerer skidager, og da er det sjølsagt godt å
ha ski. Lysløypa er heller ikke langt fra skolen, og for den som heller vil på tur, blir det
kjørt opp milevis med skispor i nærområdet. Knyken Skisenter med bl.a. alpinbakke er
fem minutt unna med bil, og de raskeste renner ned til skolen på ski eller brett på 5 minutt.
EGNE INTERESSER: Har du noe du brenner for og har lyst til å dele med andre? Her
har du sjansen. Ta med deg det du trenger, så får du gjerne tid og en arena for å dele
engasjementet ditt med medelevene.
NB Går du på ei av friluftslivlinjene inkludert Paragliding og dykking, er det ikke
mulig å gjennomføre undervisninga uten ski!
Skolen har felles tv-stue. Folkehøgskoleåret skal være et år for fellesskap og
samhandling. Det er ikke ønskelig med tv på rommet.
Skolen har trådlaust internett, så du vil ha tilgang til nettbank, e-post osv. Vi har
også et undervisningsrom med kabla internett for mer stabil oppkobling. Bruk av
nettet medfører ingen ekstra kostnader for deg.
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Skolerute
Høsten 2020
23. aug.
Åpningsdag. Innkvartering fra kl. 10 og utover.
19.-20. sep. Frihelg. Undervisningsslutt fredag kl. 1145 og oppstart er mandag kl. 1230.
Internatet er ikke stengt og det vil være folk på skolen.
17.-18.okt. Frihelg. Undervisningsslutt fredag kl. 1145 og oppstart er mandag kl. 1230.
Internatet er ikke stengt og det vil være folk på skolen.
14.-15. nov. Frihelg. Undervisningsslutt fredag kl. 1145 og oppstart er
mandag kl. 1230. Internatet er ikke stengt og det vil være folk på skolen.
20. des.-10. jan. Juleferie.
Undervisningsslutt er 19.12. kl. 1200 og oppstart er 11.01. kl.1230. Internatet er
stengt i ferien mellom 19.12. kl. 1500 og 10.01. kl. 1800. Det er ikke anledning
til å være på skolen i dette tidsrommet.
Våren 2021
6. feb.
Familiekveld
20.-28. feb. Vinterferie. Undervisningsslutt fredag kl. 1145 og oppstart er mandag kl. 1230.
Internatet er stengt i ferien fra fredag 19. kl. 2000 til søndag 28. kl. 1800. Det er
ikke anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.
27.mars-5.apr. Påskeferie. Undervisningsslutt fredag kl. 1145 og oppstart er tirsdag kl. 1230.
Internatet er stengt i ferien fra fredag kl. 2000 til mandag kl. 1800. Det er ikke
anledning til å være på skolen i dette tidsrommet.
8.-14.april

Statsraad Lehmkuhl til Shetland. Skolen er avlåst under turen.

7. mai

Avslutningsdag. Den offisielle delen av dagen vil være ferdig kl. 1700.
Internatet vil bli avlåst i løpet av kvelden.

I tillegg til dette kommer linjeturer som også går over helger. Dette kommer det nærmere beskjed om. Utenlandsturene med linjefaga er ennå ikke tidfesta, men tradisjonelt legger de
fleste linjene disse turene på vårhalvåret. Med unntak av Paragliding og Dykking. De er
utenlands på høsten .
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I MATSALEN
FROKOST
DUGURD
MIDDAG
KVELDSMAT

MANDAG - FREDAG
08.00-08.30
11.45-12.30

16.00-16.30
19.30-20.00

LØRDAG
09.00-09.30
14.00-14.30
18.00-18.30

SØNDAG
10.00-10.30
15.00-15.30
19.30-20.00

NB! For at også kjøkkenpersonalet skal kunne holde rutinene sine, er det viktig at
måltida avsluttes til rett tid - Vær derfor ute i god tid!
FROKOST OG KVELDSMAT
Du har ansvar for at:
•

bestikk og servise sorteres og ryddes etter måltidet.

•

avfall kastes i avfallskorgene.

•

Stolene henges på plass på bordet.

Sistemann som forlater bordet rydder på plass smørpakker og matpapir.
MIDDAG
Middagen serveres ved buffet.
•

Elevene forsyner seg selv

•

Etter måltidet rydder alle bort servise og bestikk fra bordet.

KJØKKENTJENESTE (Oppgaver ved middag og kveldsmat)
Alle elever, unntatt hestelinja, har kjøkkentjeneste i løpet av skoleåret. Denne
oppgaven kan være forberedelse til middagsservering, rydding og oppvask etter
middag og kvelds, oppdekking til neste måltid med mer. Den som har
kjøkkentjenesten er også ansvarlig for servering av frokost lørdag og kveldsmat
søndag sammen med tilsynslærer. Du har slik tjeneste ei uke i gangen, og det går på
omgang.
DAGLIG REINGJØRING
Reingjøring av korridorer, garderobe, vaskerom og trapper på internatet er elevenes
ansvar. Vasking gjøres til faste tider, mellom frokost og morgensamling, og
oppgavene går på omgang.
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HYBEL
All opphenging av bilder og lignende skjer med kitt. Kontakt internatlederen.
Servanter, speil og golv må være ryddige og reine.
All røyking på skolen foregår utendørs på anvist sted.
For å unngå kaos, må du søke internatleder før du evt. bytter rom!
Ingen skriving eller tegning på fast inventar.
Vasking av hybel:

1. Skap, hyller og bord ryddes og vaskes.
2. Tørk i vinduskarmen og oppå skapa.
3. Servanter og speil reingjøres og pusses.
4. Kost golvet først, vask deretter.
5. Vinduene vaskes når det trengs.

Det er viktig å holde hybler og fellesareal reine og ryddige. Det er et viktig
bidrag til å skap trivsel for oss alle
Noen tips:
Pengene dine bør du disponere slik at du har litt i bakhand til uforutsette
ting, som for eksempel legebesøk eller evt. medisiner. Noen
utbetalinger fra Lånekassen vil være noe mindre enn terminbeløpa på
skolen, andre utbetalinger ligger litt over. Pass på så du disponerer
pengene gjennom skoleåret, både for å klare terminbeløpa og for å ha
noen kromer i bakhand til du trenger det. Skulle du ha problem med å
betale et terminbeløp, er det lurt å ta en prat med kontoret vårt om det
for å finne ei ordning.
Skolen har vaskemaskiner tilgjengelig for deg. Bruken av disse inngår i
skolepengene. Du må sjøl holde deg med vaskepulver til klesvask. For
å unngå at klær blir blanda og at du av den grunn mister klær, sørg for
at klærne dine er merka med navn. Skolen sørger for rengjøringsmiddel
til vask av rom og fellesareal.
Mobiltelefon m.m.:
På dagtid i undervisning, arrangement/samlinger og under måltidene
skal mobil og avspillingsutstyr være ”heime” på rommet ditt.
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ØKONOMI
Skolepengene dine dekker i utgangspunktet alle løpende utgifter i forbindelse med det
obligatoriske skoletilbudet. Det vil si kost & losji, undervisningskostnader, ordinære
valgfag, ekskursjoner, skoletur, internett, bruk av vaskemaskin & tørketrommel,
kopiering til skolebruk med mer. Ut over skolepengene må du regne lommepenger og
kostnader i forbindelse med heimreise i ferier, legebesøk, ekstra transport ved private
ærender.
AVBRUTT UTDANNING
Husk vi er her for å hjelpe deg. Dersom du mot formodning føler at dette ikke er
det du ønsker, ta kontakt med oss. Kanskje vi sammen kan finne løsninger som gjør
hverdagen lettere å komme gjennom. Dersom du likevel føler du vil avslutte
skoleåret før planlagt, må du betale skolepenger for 6 uker etter sluttdato, dvs når
skolen har fått skriftlig beskjed og rommet er utflytta og klargjort.
OBS: Ved avbrudd vil stipenddelen av lånet fra lånekassen ikke bli omgjort til stipend.
Det samme kan skje dersom du har et fravær over 10 % og av den grunn ikke får
godkjent skoleåret.
BETALINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2020/2021
Prisene varierer fra linje til linje ut fra de kostnadene undervisning og materialer
representerer. Det er viktig at du holder betalingsfristen. Manglende betaling vil føre til
heimsending. 7 terminer har like terminbeløp på kr 8 200,- for alle. Forfall ved skolestart og
deretter pr 15. i hver måned.
August og januar er derimot differensiert etter linjefag:
august
januar
Hest
31.250,30.650,MMA
27.325,26.725,Spillutvikling og E-sport
29.000,28.400,FKE,Friluftsliv,Islandshest og trekkhund 30.650,30.050,Paragliding og dykking
33.200.32.600,Nøkkel- og utvaskingsdepositum.
på kr 1 500,- betales ved innflytting, men refunderes ved levering av nøkler og
godkjent reingjøring ved avslutning.
Lånekassen.
Elever på folkehøgskole får lån og stipend gjennom Statens Lånekasse for Utdanning.
40% av lånet vil bli omgjort til stipend etter fullført år etter Lånekassens retningslinjer.
Du finner mer om reglene og andre støtteordninger på www.lanekassen.no.
Enerom og spesialkost.
Dersom du ønsker enerom er det et tillegg på kr. 5.000,- i prisen. Dette har betalingsfrist 15.
september og 15. januar. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at skolen har et begrenset antall
av slike. Spesialkost som følge av medisinske tilstander kan medføre et pristillegg på inntil
kr. 9.000/skoleår avhengig av type lidelse. Behov for slik spesialkost må dokumenteres.
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SKOLEREGLEMENT TORSHUS FOLKEHØGSKULE
(Revidert i styret sak 14/17, 30.oktober 2017)
1.
Om føremål
Verdigrunnlaget for skolen byggjer på likeverd for den einskilde, uavhengig av livssyn, politisk og
etnisk bakgrunn. (Fullstendig føremålsparagraf finst i Statuttar for Torshus Folkehøgskule).
Målsettinga vår er å:
A. Stimulere til elevengasjement og eigeninnsats i ein læreprosess utan karakterar og
konkurransepress.
B. Legge vekt på å skape eit læringsmiljø som gjer elevane til ansvarsfulle, kritiske,
kreative og samfunnsengasjerte menneske.
C. Medverke til at elevane utviklar ansvarskjensle for seg sjølve og andre
gjennom dei pliktene og arbeidsoppgåvene skolen gir dei. Skolen legg òg vekt på
å skapa eit fellesskap som krev at både elevar og personale viser
omsyn til kvarandre og ansvar for skolesamfunn og fellesskap.

D. Arbeide for allmenndanning og folkeopplysning.

2.

Om rusmiddel:
A . Det er forbod mot å bruke og å oppbevare alle former for rusmiddel på skolens område
så lenge du er elev ved skolen. Forbodet gjeld òg evt. andre stoff som normalt ikkje
er rekna som rusmiddel når desse blir nytta for å oppnå rus. På turar og ekskursjonar
er det totalforbod mot bruk og oppbevaring av alkohol så lenge det ikkje er sagt anna.
Innkjøpt alkohol skal snarast leverast tilsynslærar for oppbevaring. Du kan òg bli
halden ansvarleg når du er til stades der rusmiddel blir nytta på skolen, i skoletida
eller i samband med tur i skoleregi
B.

Eleven kan heller ikkje vende tilbake til skolen i synleg påverka stand.For elevar under
18 år er forbodet totalt og etter norsk lov.

C.

Forbodet mot illegale rusmiddel som ulike narkotiske stoff, gjeld òg den tida eleven
ikkje er på skolen, men som likevel er innafor rammene av skoleåret.

D.

Bruk/oppbevaring av illegale rusmidlar vil som hovudregel bli anmeld. Eleven kan i
tillegg bli utvist for godt.
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E.

Brot på regelen om rusmiddel kan føre til bortvisning. Det kan òg føre til permanent
tap av elevstatus og utvising for godt sjølv om det gjeld legale rusmiddel.

F. Elevar er pliktige til å avgi urinprøve ved kontroll for evt. å avdekke om det finst
illegale rusmiddel. Å nekte å avgi slik prøve betyr at elevstatusen er tapt og eleven
må forlate skolen.
G. Eleven skal til ei kvar tid rette seg ettter pålegg gjevne av ansvarspersonar på skolen
anten dette gjeld rusmidlar, oppmøte, framferd eller anna.

3.

Oppmøte.
A. All undervisning og alle arrangement i skoleregi er obligatoriske. Her blir òg plikter
og fellesoppgåver på skole, internat, kjøken, i stallen rekna som undervisning. Det
same gjeld frammøte til morgonsamling.

B. Alt fråvere blir ført på vitnemålet. Fråvere ut over 10% vil normalt føre til ikkje
godkjend vitnemål og tap av konkurransepoeng i høve til opptak til høgare
utdanning. Du vil normalt òg miste retten til stipend, og all stønad frå lånekassen
blir lån. Skolen kan ved særskilde høve ta elevstatus opp til vurdering før eleven
når grensa på 10%.
C. Med ei grense på opptil 15 dagar i året blir dette ikkje rekna som fråvere:
arbeid som tillitsvald i landsdekkande organisasjonar.
-dokumentert lovpålagt oppmøte t.d. rettsakar etc.

-dokumentert langvarig eller kronisk sjukdom.
-organisert hjelpearbeid.
-anna fråvere som rektor eller den som er delegert ansvaret, godkjenner. Dette kan
til dømes vera aktivitet som kan karakteriserast som skolerelevant aktivitet.
D.

Permisjonssøknad skal, leggast fram i førkant av fråveret, om eleven
meiner at fråveret fell inn under desse unnataka nemnde under pkt C.

E.

Alt sjukefråvere skal meldast til internatleiar eller tilsynslærar. (Eigne skjema)
Elevar med stort fråvere kan takast opp som disiplinærsak

Ta spranget!

4.

Internatmiljø m.m.
A Alle er pliktige å vise høvisk framferd til beste for fellesskapet i alle situasjonar,i
skolemiljøet og i lokalsamfunnet i skoletid og fritid.

B Alle har ansvar for nattero på internatet og på tunet. Natt til kvardagar og
laurdagar skal det vera muleg å sova mellom 23.00 og 07.30. Natt til sundag
og annan fridag skal det vera sovero frå 24.00 til 07.30.
C Alle har ansvar for å utføre tildelte fellesoppgåver til avtald tid. Fellesoppgåver
er obligatorisk skoletid, og gjentatt unnasluntring vil kunna påverke fråvere
og føre til tap av elevstatus.
D. Alle har ansvar for å halde orden og unngå øydeleggingar på eigerom og felles
areal.

E . Røyking er berre lov utomhus på tilvist plass og ikkje slik at det er til plage for
andre.
F . Gjester på skolen har i utgangspunktet berre tilgang til fellesareal så lenge anna
ikkje er avtald med internatleiar eller tilsynslærar. Gjester har ikke tilgang til
internata så lenge ikkje anna er avtald. Omvisning på internata må klarerast
med internatleiar eller tilsynslærar.
G . Overnattingsbesøk skal klarerast med internatleiar i god tid. Overnatting er
ikkje ynskjeleg i undervisningsveka, men internatleiar kan gjera unnatak
tildømes for nær familie eller der særskilde grunnar talar for det. Praktiske
løysingar kjem til i samråd med internatleiar og i samsvar med
elevhandboka.
H. Så lenge gjester er på tunet, må òg desse overhalde dei same reglane som
elevane. Verten har ansvaret for å informere og rettleie gjesten sin. Verten
har òg medansvar for at gjesten fylgjer reglementet så lenge han er på tunet.

Ta spranget!

5. Utskriving
A. Elevar kan skrive seg ut etter avslutta undervisning siste dagen før helg. Oppmøte på
skolen etter utskriving er til pålagte oppgåver og obligatorisk undervisning. Skolen
oppmodar elevane til å opplyse om opphaldsadresse og telefonnummer. Alle elevar
under 18 år skal utan unnatak gi slike opplysningar.
B. Foreldra må kontakte skolen dersom dei ikkje ynskjer at elevar under 18 år skal
kunna ferdast ute etter midnatt eller ha høve til å skrive seg ut i helgene. Foreldra
til desse elevane kan gjera særavtalar med skolen.
C . Elevar under 18 år representerer eit større ansvar både for skolen og myndige
medelevar. Dette vil kunna gi utslag i saker der skolen må sanksjonere eller avvise
ynskje frå elevar, eller reagere på uønska framferd. I slike høve vil heimen bli
kontakta.

D. Utskriving til adresser i Orkdal berre etter særskild avtale.

6. Konsekvens av regelbrot
Brot på reglar der bortvising og eller tap av elevstatus ikkje er nemnd særskild, kan
òg føre til slike reaksjonar. Det same kan skje ved oppattekne og/eller graverande
regelbrot eller brot på fleire ulike reglar på same tid.
Tillegg/utdjuping:
All oppbevaring av alkohol skal gjerast i tilsynet. Skolen kan ikkje oppbevare
eller utlevere alkohol for/til elevar under 18 eller sprit for/til elevar under 20 år
jfr norsk lovgjeving. Alkohol vil ikkje bli utlevert når det er undervisning dagen
etter.

Den nye adressa di er:
Elevens fornavn og etternavn
Torshus folkehøgskule
Orkdalsvegen 791
7320 FANNREM

