Sommerhilsen fra Verden Vi Skaper!
Gratulerer med valget og plassen ved Voss folkehøgskule for skoleåret 2019-2020!
I dette brevet får du litt praktisk informasjon slik at du best mulig kan forberede deg til året og
opplevelsene som kommer.

Som du nå vet så er Verden Vi Skaper bygget på dels samfunnsengasjement og dels friluftsliv. Vi
kommer til å jobbe med noen av de største temaene som omhandler vår felles fremtid, hvordan
vi har havnet der vi er nå, samt ta pulsen på hvordan vi egentlig har det som art. Det blir
spennende og lærerikt, og jeg er sikker på at du kommer til å få både ny innsikt og nye
perspektiver. Ikke minst kommer du til å bli en del av et klassemiljø hvor flere har de samme
idéene og interessene som deg, men også personer som ikke har samme oppfatning om alle
temaer og som kan fungere som gode sparringspartnere. Alle skal bli hørt, og alle skal få bryne
synspunktene sine. Kanskje kommer du ut som en «annen», eller kanskje du bare forsterker den
du er, men det som er sikkert er at du i løpet av året vil vokse. Målet er at du skal komme
sterkere ut enn du kom inn. Og det skal vi få til sammen!
Vi kommer også til å være ute i naturen igjennom året. For at du skal komme best mulig
forberedt er det greit at du er i normal fysisk form. Vi krever ingen erfaring fra tidligere friluftsliv
eller aktiviteter, men ta deg gjerne noen turer ut i sommer og vær i bevegelse, så får du mer ut
av turene vi drar på sammen:) Nederst i brevet vil du også finne en utstyrsliste. Denne er det
greit å gå nøye igjennom og se at alt er klart til skolestart. Om det er noe du mangler så kan det
være smart å sette det opp på ønskelisten til bursdager og jul;)
Til slutt enda en gledelig nyhet: Vi har startet et spennende samarbeid med Krogerup
(folke)Højskole rett nord for København. Vi reiser til Danmark og besøker de allerede til høsten!
Her har de lange tradisjoner med linjer for samfunnsengasjerte ungdom, og ligner på flere måter
på linjen du selv skal starte på nå. Dette blir en ypperlig anledning til å møte, diskutere og
utveksle syn og tanker med andre delaktige ungdom. Ikke bare blir det et spennende og
morsomt møte, det vil også være godt å føle at det er grupper med ungdom andre steder i
Norden som er opptatt med de samme problemstillingene. Plutselig står man ikke alene! Merk at

for å få til dette og for noen endringer i Panamaturen så vil prisen ha steget 2 000 kr. siden du
takket ja til plassen.
Du kan også allerede nå forberede deg med anbefalte vaksiner før reisen. Så slipper du å ordne
med dette i løpet av skoleåret, når det er mer enn nok som foregår. Ta kontakt med ditt lokale
vaksinekontor for å høre hva du trenger og hva du allerede har. Du trenger også reiseforsikring.
Dette har du kanskje gjennom foreldre eller foresatte, eller du har privat. Men vær sikker på at
du sjekker ut dette før du kommer til oss. Reiseforsikring gjelder også på reiser ute fra eget hjem,
så det er nyttig å ha hele året rundt!
Med det vil jeg ønske deg en riktig god sommer! Håper du får mange fine opplevelser og gode
dager. Om det er noe du lurer på før vi sees i august, så er det bare å ta kontakt. Jeg ser frem til
skolestart og til å møte deg!

Med beste hilsen,
Jørgen Røset
Linjelærer Verden Vi Skaper
Voss folkehøgskule
Tlf. 41479944
Jorgen.roset@voss.fhs.no

Utstyr du må ha

Det er lurt å merke klær og utstyr med navn, du skal være «samboer» med over hundre andre
ungdommer!:)
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Sovepose 3-sesongs
Liggeunderlag
Fjellsko
Ullundertøy
Ullgenser
Varme klær
Lue, votter/hansker og hals
Vind- og vanntette ytterklær (med hette)
Stor ryggsekk eller bærbar bag 70L+
Dagstursekk ca. 30-45 L
Turbestikk, tallerken og turkopp
Vannflaske
Kniv
Hodelykt
Personlig førstehjelpsutstyr
Solbriller, solkrem
Pc/nettbrett
Sykkel og hjelm: Syklene står ute i stativ under tak. Husk lås

Utstyr du kan ta med om du har:
• Klatresko
• Vindsekk
• Kamera
• Kart
• Kompass
• Termos
• Skihjelm
• Fjell-/langrennsski
• Gamasjer
• Alpinski (om du har tenkt til å stå mye på ski, både i helger og i valgfag, så kan det være
smart å kjøpe årskort. Vi får noe rabatt på årskort på de to store skisentrene vi har her,
men det er ikke akkurat billig, så sikkert smart å sette av penger i det tilfelle. Mer
informasjon om det kan du få når du kommer. Den nye gondolen fra sentrum og rett opp
i skitrekket åpner i sommer!)

