Velkommen til Data
Gratulerer med plassen og valget av Voss folkehøgskule for skoleåret
2019-2020! I dette brevet får du praktisk informasjon slik at du best
mulig kan forberede deg til året og opplevelsene som
kommer!
Du kan glede deg til et år sammen med andre
datainteresserte. Klasserommet er åpent til kl. 23 de fleste
kvelder, her har alle plass til sin PC. Vi er to lærere Bjørn
Slettemark og Kristin Opsum. Vi har to datalinjer på skolen:
«Data» og «Data & Friluftsliv». Disse klassene kommer til å
samarbeide og dele faglige opplegg utover året. Vi gleder
oss stort til flotte opplevelser sammen med elevene våre.
Folkehøgskoleåret er noe utenom det vanlige. Du er som elev aktivt med å forme ditt år og faglige
prosjekt. Vi tar utgangspunkt i dine mål. Vi kommer til å lære mye sammen; gjennom samarbeid,
prosjekt og sosiale turer. Derfor er ikke de praktiske kunnskapene dine det viktigste, men at du
kommer med et åpent sinn, en positiv og inkluderende holdning og er klar til å jobbe med data på
mange ulike og forskjellige måter. Slik vil det ligge til rette for både faglig og personlig utvikling!
Året på Voss varer i ni måneder, fra slutten av august til midten av mai. Linjefag utgjør de fleste
timene. Foruten "vanlig" linjetid er du med linja i linjeuker, på utenlandstur og andre reiser og i
samarbeidsuker. Vi har flere samarbeidsprosjekt med Film & Foto og Musikk & friluftsliv. Det er et
godt miljø på tvers av linjene.
Fellesfag, valgfag, elevkvelder og prosjekt er også en viktig
del av folkehøgskoleåret, samt livet på internatet etter endt
skoledag. Det er mange aktiviteter etter «vanlig» skoletid:
skolekino, konsert, brettspill, kveldskjøring på ski,
Vossabadet, kosekvelder, prosjektarbeid, øving, utstilling,
vaffelkveld og mye annet. Data arrangerer flere LAN i løpet
året hvor hele skolen er invitert. På EskeLAN inviter vi Voss
og venner ellers.
I november drar vi til USA på en to ukers tur til California,
sammen med Film & Foto. Der skal vi besøkel Google og Intel
i Silicon Valley utenfor San Francisco, samt Warner Bros studios og Blizzard i Hollywood. Vi drar også
på bedriftsbesøk og til aktuelle universitet. På busstur mellom San Francisco og LA finner vi på mange
eventyr. Blant annet bor vi i campinghytter og opplever nydelige natur. I LA bor vi rett ved Venice
Beach, og nyter livet i California når det er mørk høst hjemme….!
Vi håper du møter nysgjerrig og læringsvillig til et aktivt og
spennende år. Vi gleder oss til å treffe deg i august og ser frem til et
flott år sammen!

Med vennlig hilsen
Bjørn Slettemark
Kristin Opsum Hollingsworth

bjorn.slettemark@voss.fhs.no
kristin.opsum@voss.fhs.no

Praktisk informasjon:
Utstyrsliste data
PC - De fleste har stasjonær PC i klasserommet. Du kan gjerne ha laptop men må ikke.
Minimumskrav til PC er 8 GB RAM, i5 prosessor 6th generation eller tilsvarende.
Du kan ha med to skjermer.
Headset, internett og strømkabler, minnepinner, osv.
Speilrefleks, web, eller videokamera (valgfritt)
Utstyrsliste for turer
Ta med sovepose og liggeunderlag - du må ha dette
Gode sko (som tåler regnvær og tur i terrenget)
Regn/vindjakke og bukse
Klær du trives i på hyttetur
Treningsklær
Ski om du har (slalåm, langrenn, fjellski, osv.)
USA tur
Vi reiser til USA i november. Vi er på tur fra 13.-27. november 2019.
Forberedelser/visum til USA tar vi når du kommer hit. Det er lurt å ordne pass hjemme før du
kommer. Passet ditt må være gyldig til 1 juli 2020, sjekk dette. Du må også ha reiseforsikring.

