Glimt fra

Snart er det du og dine medelever som flytter inn på internatene,
fyller stolene i matsalen, skaper liv og røre på øvingsrommene,
tar publikum med storm eller skaper søt musikk på andre områder.
På Viken kan nye vennskap få blomstre, her blir de gode samtalene
mange og lange. Tenk om du blir en av dem som tar morgenbad og
joggeturer langs mjøspromenaden! Kanskje du drar i gang en
utekonsert i amfiet, eller hva med en volleyballturnering på stranda?
Året på Musikkfolkehøgskolen Viken er fylt av muligheter som
venter på å bli plukket opp av nettopp deg! 				

DATOER DU BØR
MERKE DEG - 2021/22
Vi gjør oppmerksom på at datoene nedenfor kan bli endret hvis koronasituasjonen krever dette.
FØRSTE HALVÅR
Mandag 23. august
Dørene åpner kl 12:00. Du ankommer i tidsrommet 12-17.
Åpningssamlingen er kl 17:30. Hvis du ankommer Gjøvik tidligere enn
kl 12, venter du feks på en kafé i byen. Foreldre kommer etter på lørdag
med all bagasje, instrument, utstyr etc.
Lørdag 28.august
Åpningsdag med foreldre/foresatte som kommer med bagasjen din
denne dagen. Programmet for foreldre starter kl 12:00
(invitasjon vedlagt)
Torsdag 30. september
Høstferie 1. Skolen stenger
Søndag 10.oktober
Skolen åpner igjen kl 16:00
November
Foreldredag og høstferie 2
Torsdag 16.desember
Julefrokost (obligatorisk) og avreise juleferie.
Skolen stenger kl 11:30
ANDRE HALVÅR
Mandag 3. januar
Skolen åpner igjen kl 17:00
Januar/februar
Alle elever reiser på utenlandstur.
(Det er pr.d.d uklart om utenlandsturene blir som planlagt.)
Onsdag 11. mai
Siste skoledag. Dørene lukkes kl 13:00
VI VIL KOMME MED FLERE DATOER PÅ HALVÅRSPLAN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.
DATOENE OVENFOR KAN BLI ENDRET HVIS KORONASITUASJONEN KREVER DETTE.

Hashtagen #VIKENLIVET har snart 5000
individuelle innlegg på Instagram

Ta del i
på sosiale medier!

Våre kanaler!
@vikenfhs

@musikkfolkehogskolen

@musikkfolkehogskolen.no

merk deg også!
Vi holder oss til enhver tid oppdatert på hvilke retningslinjer myndighetene gir oss, med tanke på
neste skoleår og den pågående korona-situasjonen. Pr nå har vi fått klarsignal for å starte skoleåret
som vanlig i august, og dersom ikke Norge opplever en negativ utvikling, legger vi opp til et
tilnærmet normalt skoleår fra høsten. Enkelte detaljer vil være noe annerledes enn hva vi er vandt
til, men i grove trekk kan du se frem til et ordinært folkehøgskoleår med masse moro, læring og
opplevelser for livet.
Den første dagen
Som tidligere nevnt åpner dørene kl 12, mandag 23. august. Da står personalet og stipendiater klare til å ta
deg imot, følge deg til registreringen og deretter til rommet du skal bo på. Du kan altså ankomme tidligst kl
12 og senest kl 17. Åpningssamlingen er kl 17:30. Da erklærer vi skoleåret 2021/22 på Viken for «åpnet».
Spillefri uke
Den aller første skoleuka på Musikkfolkehøgskolen er en såkalt ”spillefri uke”. Her ønsker vi å bli kjent med
DEG som menneske - helt uavhengig av instrumentet ditt, helt uavhengig av hva du ”kan” og ”ikke kan”.
Foreldrene tar derfor med instrumentet ditt når de kommer etter på lørdagen.
Dobbeltrom/enkeltrom
Alle rom har eget bad og begge internatene ligger nede mot Mjøsa. Sengene er 90x200, noen er 220 lange.
De aller fleste av elevne bor på dobbeltrom. Langt fra alle som ønsker seg enkeltrom får ønsket innfridd,
da vi bare har noen få enkeltrom. Enkeltromstillegg er på kr 10 450,- pr. år. Det er først når du ankommer
skolen at du får vite hvilket internat og rom du skal bo på. (Alle på linja Musikk Bo Fritid får enkeltrom).
Noe vi bør vite om?
Er du en av dem som sliter eller har slitt litt i livet, og som kan komme til å trenge støtte på Viken? Dette
kan handle om psykiske eller fysiske utfordringer, behov for oppfølging, om du har eller har hatt rus eller
adferdsproblemer, spiseforstyrrelser osv. Stort og smått. Vær så snill: ikke hold disse opplysningene tilbake!
Jo mer vi vet om deg og dine utfordringer, jo større er sjansen for at vi kan forstå deg bedre og møte deg
der du er i livet. Vi er vant til det meste, så du trenger ikke pynte på sannheten. Vi har selvfølgelig taushetsplikt. Med ønske om en prat, send mail til gh@musikkfolkehogskolen.no SENEST 12. juni.
Spesialkost og allergier
Vi vil gjerne ha informasjon fra deg om du har matallergier eller behov for spesialkost. Send informasjon til
oss så fort som mulig, og senest innen 12. august på mail til mat@musikkfolkehogskolen.no.
For diett til veganer, cøliaki og tilrettelagt kost vil det mest sannsynlig måtte bli et tillegg i kostpengene.
Det er derfor viktig at vi får kjennskap til hva som er ditt behov for spesialdiett.
For vegetarianere er det ikke tillegg i kostpengene (vi tar utgangspunkt i en pescetariansk diett).
Ta kontakt med oss, så avklarer vi eventuelle spørsmål.
Vaske sjøl
På Musikkfolkehøgskolen er det du selv som har ansvar for å vaske og rydde fellesarealer og rommet ditt,
badet, doen, klær osv. Noen av elevene er vant til dette fra tidligere, mens andre har mindre erfaring. Ta
gjerne et lite ”kurs” i klesvask, dovask etc nå i sommer.
Det vil garantert komme godt med!
Betaling av skoleåret
Skoleåret betales i ni terminer (august til og med april), første innbetaling kr 13 000,- med betalingsfrist
12. august til kontonr 3000 28 54682. Merk betalingen med navnet ditt!
Mer info om betaling av skolepenger ligger på hjemmesiden.
NB! Skolen koster mer en hva du får i studiestøtte fra Lånekassen. Dette må du ha en plan for.
For kommende skoleår er denne summen 18 030,- Maksimal støtte fra statens lånekasse er kr. 114.870 for
skoleåret 21/22.

Forsikringer
Alle våre elever bør ha egen reiseforsikring, men du bestemmer selv hvilket forsikringsselskap du bruker.
Du er forsikret gjennom skolen på alle turer i skolens regi. Vurder også om du vil forsikre instrumentene
dine. Skolen forsikrer ikke ditt private musikkutstyr.
Lommepenger
Det går helt fint å leve et år på folkehøgskole uten å bruke så mye penger utenom de faste innbetalingene.
Av erfaring er det likevel greit å ha litt eksta å gå på til f.eks toalettsaker, skoleturer, uforutsette utgifter
eller ved kjøp av skolens egen kolleksjon, #VIKENLIVET.
Det pleier å være populært.
Valgfag/Tilleggsfag
Valgfagene og tilleggsfagene på Musikkfolkehøgskolen er mange, fristende og gode. Det er først etter
skolestart at du velger hvilke valgfag du ønsker å ta del i. Følg med på hjemmesiden vår. Du vil også motta
en mail ang undervisningen fra inspektør Øyvind i løpet av sommeren.
Informer fastlegen din
Dersom du har en kronisk sykdom, er under utredning, behandling eller oppfølging fra din fastlege eller
annen lege/psykolog/støtteperson, ber vi om at du informerer dem om at du skal på folkehøgskole. Vi har
erfart at det er lurt å oppretteholde kontakten med dem - og gjøre avtaler med dem, for eksempel i ferier,
når du er hjemme.
Pakkeliste
Internatrommet på Musikkfolkehøgskolen er ditt ”kryp-inn”, og på disse kvadratmeterne skal du og evt en
romkamerat oppbevare alt av klær, ting og tang. Det vil m.a.o. være smart å begrense pakkingen.
Dette må du ha:
• Dyne og pute • Sengetøy • Håndklær • Klær og sko • Toalettsaker • Gyldig pass • Instrument/musikkutstyr
(må merkes med navn) • Turutstyr (sovepose, regntøy, turklær, tursko, sekk).
Dette kan være smart å ha med:
• Kleshengere • Vaskemiddel for klesvask • Egen kopp til tekjøkkenet • Navnemerker på klær og sko
• Tøfler (sko tas av i yttergangen i internatet) • Varme klær til Oppdalstur.
Siden dine foresatte kommer etter med flyttelasset, trenger du kun sovepose, toalettsaker og
klær de første dagene.
Instrumenter
Alt av musikkinstrumenter og -utstyr må medbringes. Dette gjelder også mikrofoner og kabler for sangere.
Dersom du ikke har dette, vil det bli mulig å kjøpe ved skolestart. Trommer, tangentinstrumenter,
forsterker, kabler og ellers alt som skal brukes i samspillundervisning må du ha med selv. Pianoer har
vi i nesten alle rom
www.musikkfolkehogskolen.no
Følg med på hjemmesiden vår. Her finnes det meste av info, både for deg og dine foresatte. Har du likevel
spørsmål du ikke finner svar på, ta kontakt med oss.

Hjertelig velkommen i august, vi sees!

Denne gis til foresatte

Velkommen til
ÅPNINGSFEST LØRDAG 28. AUGUST
(VURDERES LØPENDE I.H.T GJELDENDE SMITTEVERNREGLER DEN AKTUELLE DATOEN)
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Behov for spesialkost under åpningsfesten?
Informer om dette til mat@musikkfolkehogskolen.no
Overnatte på Gjøvik?
Musikkfolkehøgskolen har avtale med Hovdetun Vandrerhjem, tlf
61171011. Fortell at du er gjest ved Musikkfolkehøgskolen Viken,
så gir de deg rabatt.

