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Sport Extreme Australia
Ta dykkerlappen og brattkort. Hopp i 
fallskjerm og strikk. Lær sti/downhillsykling, 
longboard og risikovurering. Surf dine 
første bølger og prøv rappellering i grotte. 
Friluftsliv og trening er viktig.

Sport Ekstrem Norge
Fokus på bredde og ulike ekstremsport; 
surfing, dykking, downhillsykling, klatring, 
kiting, ski- og brett, grottevandring, kajakk, 
fallskjemhopp mm. Du blir utfordret på alle 
plan. Studietur i Norge. 

Challenge Explore
Unike opplevelser og grensesprengende 
utfordringer! Bli med på din livs reise: 
Gjennom trøndersk natur, inn i ditt eget 
sinn og ut i verden! 

Norgespakken - et eventyr
Vi reiser nord - vi reiser sør -  vi reiser øst -  vi 
reiser vest! Hva vil du utforske og oppleve? 
Hvilken del av Norge ville du helst ha brukt 
tid på å finne ut av? Du er selv med på å 
planlegge turen! 

Lyd og musikkproduksjon
Produsere din egen musikk? Eller kunne 
bidra ved lyd- eller lysmikseren til at andre 
får framført sin best mulig? Mye tid i skolens 
studio eller med utstyret for lyd, lys og 
scene gir deg muligheten!

Musikk; Artist
Band, hovedinstrument, konserter, reise 
på turnè, spille inn låter i skolens studio, 
låtskriving, vokalteknikk, promotering og 
publisering. Studietur til New York. Sett av 
et år til musikk!

Teater; Skuespiller
Skuespillerteknikk, manusarbeid, improvi-
sasjon, stemmebruk og kroppsspråk. Utvikle 
trygghet på scenen og reise på turné. 
Studietur til New York! En mulighet til et 
drømmeår med teater. 

Kunsthåndverk
Keramikk, sølv/smykkearbeid og tekstil. 
Dreie, støpe, bygge, lodde, forme, sy og mye 
mere! Lær håndverk fra grunnen av, utforsk 
dine kreative ferdigheter og utvikle ditt eget 
uttrykk. Et skapende år!

Blog’n Vlog
Lyst til å lage eget stoff for sosiale medier 
på nett? Eller prøve ut fagområder som blir 
mer og mer aktuelt i dagens nyhets-  og 
mediebransje? Her får du prøvd ut din egen 
influencerrolle i praksis.

VanLife
Vi fikser opp en varebil og lager en 
campingbil. Og reiser rundt på den ultimate 
turen i Norge! Her kan du oppleve vakker 
natur, turer i fjellet, surfing og andre steder 
du måtte ønske.

Surf Brett Miljø
Brett, på hjul, snø og vann! I tillegg er vi 
innom havkajakk, yoga, trening, miljø/
klimatematikk og naturopplevelser. Alt 
med fokus på tilstedeværelse og finne din 
flytsone. Tur: Hoddevik og Portugal. 

Global forståelse
Brenner du for solidaritet og likeverd? 
Vi arbeider med menneskerettigheter, 
kulturforståelse, miljø, bærekraft og klima. 
Vi har også litt friluftsliv, for å glede oss over 
naturen. 4 uker studietur.

Velkommen 
til Bakketun
Folkehøgskole

En skole med stor bredde i fagtilbud og 
spennende opplegg! Med mange fagvalg 
kan du sette sammen din egen timeplan 
og få en hverdag full av egne interesser. 
Lærere som er eksperter på sitt område 
underviser og veileder! Hovedmålet er et 
godt miljø, mestringsfølelse og venner for 
livet!

Her kan du bruke et helt skoleår på noe 
du har veldig lyst til å gjøre! Noe som 
kanskje aldri har stått på timeplanen din, 
noe du brenner etter å dykke ned i! Eller 
kanskje velge noe helt nytt, og oppdage 
nye interesser eller talent? Du kan velge 
en aktiv linje, med mange turdøgn eller 
utfordrende aktiviteter, og kombinere 
den med valgfag der du finner roen i 
musikk, kunst, lage herlig mat, eller enda 
mer aktivitet. Eller du går på en linje med 
kunstfag, bistand eller film og har en dag 
i uka hvor du klatrer, sykler eller står på 
longboard. Mulighetene er SÅ mange! 

Som elev på Bakketun vil du møte 
ut fordr inger, både fagl ig og som 
menneske. Du kommer til å «vokse inni 
deg». Kanskje er det dette som skal til 
for at du skal kunne ta et godt veivalg for 
fremtiden din?

Hvor vil du?  

Her kan du starte din reise!
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Hjemmekoselig
Bakketun folkehøgskole ble bygd i 1915, og er pusset 
opp etter hvert som det har vært nødvendig. Bl.a 
med et nytt internatbygg i 2014. Selv om dette er 
en gammel skolebygning, holder den god standard. 

Internatet har plass til ca. 100 elever. Her er hjemme
koselige stuer og enkle og greie rom. En kjempeflott 
matsal lager en fin ramme rundt de mange, gode 
måltidene og spesielle tilstelninger. 

Skolens spesialrom (gymsal, treningsrom, lyd studio, 
musikk rom, fotorom, buldrerom, skatehall o.l.) vil 
også være tilgjengelige utenom undervisningstid. 
Skolen har trådløst internett. 

Hva er det verdt?
Tror du det er dyrt å gå på folkehøgskole? Da kan 
det være en idé å se hva du får for pengene og 
sammenligne med hva det vil koste deg å bo på 
hybel og samtidig få med deg det du gjør gjennom 
et folkehøgskoleår. Se mer om priser lenger bak. 

Om Bakketun Rammer for fellesskapet

For at vår lille samfunn skal fungere, er det 
viktig å ha noen rammer for fellesskapet. 
Vi ønsker at både elever og ansatte skal 
trives, ta hensyn til hverandre og la seg 
engasjere! Dette vises tydelig i skolens 

kjerneverdier:

• Trygghet

Vi ønsker å være et sted der du kan føle 
deg trygg og dermed tørr være deg 
selv, prøve nye ting og at du bidrar til at 
dine medelever kan gjøre det samme.

• Raushet 

Her skal alle uansett utgangspunkt, 
interesser og  tro oppleve å bli møtt 
på en raus og inkluderende måte. At 
du selv møter andre med raushet og 
respekt vil føre til at de vil trives i ditt 
selskap.

• Livsglede 

Hos oss vil vi at miljøet skal være preget 
av kreativitet og øyeblikk som skaper 
glede. Samholdet styrkes når vi heier 
hverandre fram!

Folkehøgskole er læring i vid forstand, 
både faglig, sosialt og personlig. Og din 
deltagelse vil være viktig for både deg og 
de andre elevene.

Elevene bor i skolens internat, fordelt i 
mindre boenheter. Dette er en flott arena 
for å være med å ta ansvar for et godt 
fellesskap.

Skolen har 0grense for bruk av rusmidler, 
og det er viktig at alle aksepterer at dette 
er et rusfritt år.

Skoleåret
Skoleåret begynner 27. august og avsluttes i midten 
av mai. Folke høgskoleåret er et fortettet skoleår, noe 
du bl.a vil merke  ved at vi har lørdagsundervisning. 
Lørdagene har også elevene ansvaret for elevkvelder 
og vi koser oss med god mat om kvelden. Virkelig et 
høydepunkt i uka. Vi har hjemreisehelger eller andre 
ferier omtrent én gang hver måned. 

Verdigrunnlag
Bakketun folkehøgskole er en egen stiftelse tilslutten 
Normisjon, og er en av mange kristne folkehøgskoler 
i Norge. 

På alle folkehøgskoler er det vanlig med en felles
samling i løpet av skoledagen. Der går vi gjennom 
viktig informasjon, og vi har et ord for dagen som 
ofte vil ha et kristent utgangspunkt. Vi ønsker å 
formidle troen på en levende og naturlig måte og 
legger opp til samlinger utenfor skoletiden for de 
som ønsker å delta på dette.

www.bakketun.fhs.no
#bakketunfhs #hvorvildu
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Sport Extreme Australia, er en linje 
for deg som vil pushe egne  grenser. 
Her vil du bli introdusert for en 
 rekke spennende aktiviteter. Du 
vil bli  utfordret på ulike aktiviteter 
som krever fokus og utholdenhet, 
 tekniske ferdigheter og teamarbeid. 
 Fag områdene på linja er ekstrem
sport, basistrening og friluftsliv. 

Vi bruker mye av tiden ute i  naturen. 
Noen av fagområdene bruker vi 
mer tid på enn andre. Friluftsliv er 
sentralt i det vi gjør siden mange av 
 aktivitetene vi holder på med  foregår 
ute. Du vil lære deg å vurdere eget 
ferdighetsnivå, vurdere risiko og 
 tenke sikkerhet i forhold til det vi 
holder på med. 

På høsten bruker vi tiden på blant 
annet sykling, longboard, klatring, 
teambuilding og du vil bli utfordret 
på en overlevelsestur. Når vinteren 

kommer bruker vi tiden på brett og 
skisport og vinterfriluftsliv. Vær
forholdene avgjør om vi er ute eller 
trekker inn og fokuserer på klatring, 
dykketeori, skating og forberedelse 
til linjetur. Du vil bli utfordret på is
bading og å sove ute når det er kaldt. 

Det stilles ikke krav til noen for
kunnskaper, men det forventes at du 
vil gjøre ditt beste og er motivert. Til 
gjengjeld lover vi deg opplevelser 
som til tider vil ta deg ut av din egen 
komfortsone, og gi deg minner for 
livet. 

På vårsemesteret drar klassen på 
studie tur til blant annet Australia. 
 Målet for denne turen er å lære om 
andre kulturer og kulturforskjeller. 
Surfing, dykking, fallskjermhopp og 
mye mer er sentrale aktiviteter på 
turen.  

Sport Extreme  
Australia 
Ta dykkerlappen og brattkort. Hopp i fallskjerm og strikk. 

Lær sti-/downhillsykling, longboard og risikovurdering. 

Surf dine første bølger og prøv  rappellering i grotte. Vi vil 

også bruke mye tid på grunnleggende og variert friluftsliv 

og basistrening.

Fagområder
• EKSTREMSPORT: Sikkerhet og risikovurdering • Basistrening • Friluftsliv • Dykking (Padi Open 

Water) • Surfing • Sti- og downhillsykling • Brett- og skisport • Longboard • Klatring • Rappell • Kite

• BASISTRENING: Utholdenhet, styrke og koordinasjon • ballspill • teamwork

• FRILUFTSLIV: Grunnleggende friluf tsliv, sommer og vinter

Et folkehøgskoleår inneholder mye

Studietur
På vårsemesteret drar klassen på studietur til 
blant annet AUSTRALIA. Målet for denne turen 
er å lære om andre kulturer og kulturforskjeller. 

I tillegg skal vi utøve og utfordre oss på 
ekstremsport i andre land. Surfing, dykking, 
fallskjerm hopp og mye mer er sentrale 
aktiviteter på turen.

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og 

 studieturer: Se side 19.
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Sport Ekstrem  
Norge 
Fokus på bredde og ulike ekstremsport; surfing,  dykking, 
downhillsykling,  klatring, kiting, ski- og brett, grotte-

vandring, kajakk, fallskjem hopp mm. Du blir utfordret 

på alle plan. Studietur i Norge.

Sport Ekstrem Norge er en linje for 
deg som vil pushe egne grenser. Du 
vil bli utfordret på ulike aktiviteter 
som krever fokus og  utholdenhet, 
tekniske ferdigheter og evne til 
 samarbeid. 

Vi bruker mye av tiden ute i  naturen. 
Noen av fagområdene bruker vi 
mer tid på enn andre. Friluftsliv er 
 sentralt i det vi gjør, siden mange av 
 aktivitetene vi holder på med foregår 
utendørs. Du vil lære deg å vurdre 
eget ferdighetsnivå, vurdere risiko 
og sikkerhet i forhold til det vi holder 
på med.  

På høsten bruker vi tiden på blant 
annet kanopadling, havkajakk, 

stisykling og du vil bli utfordret på 
en overlevelsestur. Når vinteren 
kommer, bruker vi tiden på kiting, 
brett og skisport og vinterfriluftsliv. 
Værforholdene avgjør om vi er ute 
eller trekker inn og holder på med 
klatring, dykkerteori og  forberedelse 
til linjeturen. Du vil bli utfordret på 
 isbading og sove ute når det er kaldt. 

Etter påske reiser vi på en ca. 10 
dagers linjetur til Voss der vi prøver 
oss på elvekajakk, paraglidng, ski/
brett, fallskjermhopp og vindtunnel. 
Vi vil også dra på ulike kortere turer 
med overnatting gjennom året. 

Fagområder
• EKSTREMSPORT: Sikkerhet og risikovurdering • kanopadling • havkajakk og elvekajakk • surfing 

• sti og downhillsykling • dykking • brett og skisport • kiting • klatring • grottevandring • luftsport; 
paragliding, fallskjermhopp • juving/rafting

• BASISTRENING: Utholdenhet, styrke og koordinasjon • ballspill • teamwork

• FRILUFTSLIV: Grunnleggende friluf tsliv, sommer og vinter

AUGUST PÅ
BAKKETUN

Skolestart      Rundtur i bygda        Blikjentturer 

  Oppstartsuke       Lærernes elevkveld     

Studietur
Det å reise, se og oppleve er viktige stikkord på linja. Du får oppleve 
unike ting på reiser i nærområdet og i Norge. 

Hovedturen på linja vil du og dine medelever være med å planlegge: 
Hvor skal vi reise? Hva skal vi se og oppleve? Hvordan disponerer vi 
vårt reisebudsjett? Dette gjør at reiseruta vil variere fra år til år. 

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og studieturer: Se side 19.
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Challenge 
Explore
Unike opplevelser og grensesprengende utfordringer! 

Bli med på din livs reise: Her - down under, og litt til!

Hovedmål på Challenge Explore er 
at du som elev skal kunne utvikle 
deg gjennom teambuilding, selv
utvikling, friluf tsliv, praktisk og 
 teoretisk turplanlegging. Du er med 
på å  planlegge din egen backpacker
tur, dette gir deg unike mulighet til å 
få oppfylt dine reisedrømmer. 

Du vil få utfordringer av mange slag. 
Gjennom disse blir du kjent med deg 
selv, og ser hvor langt du kan nå ved å 
strekke egne grenser.  Utfordringene 
kan være både fysiske og psykiske; 
å overnatte under åpen himmel i 
 Australia, solodøgn i skogen, eller 
 reise så langt som mulig i Norge 
uten å bruke penger. Dette gir livs
mestring! 

Det å bruke naturen og næ r
området er også med som en del av 

 opp levelsen dette året. Team building 
gjør vi i grupper, små og store, 
både ute i naturen, i klasse rommet 
og på tur. Vi bruker  utfordringer 
som et  middel til å kjenne på egne 
 grenser og kanskje justere de litt. 
Du vil  kjenne at de til tider grense
sprengende opplevelsene bygger 
selvtillit og selvfølelse. 

Å lage mat fra alle landene vi  besøker 
er også en artig og smaksrik opp
levelse. Når vi får se og lære om 
 kulturen og folket vi treffer på våre 
reiser, gir det oss en bedre og  dypere 
forståelse av verden, men også om 
oss selv.  

Året på Challenge Explore gir deg 
unike, store, små, artige, strevsomme, 
lærerike, grensesprengende og gode 
opplevelser sammen med andre. 

Fagområder
Utfordringer av mange slag • Turer, nært og fjernt • Friluftsliv • Teambuilding • Turplanlegging • Reiseliv i praksis • 

Reise på budsjett • Grottevandring og solodøgn • Mat og kulturmøter • Reiseskildringer og dagbok/blogg • Bistand 

• Livsmestring • Du kan få muligheten til å hoppe i fallskjerm, zipline, surfe og dykke

SEPTEMBER PÅ
BAKKETUN

Komme i gang med linjefag   Valgfag og fellesfag                Hjemreisehelg           Strikkekveld med Musikk og kulturteamet

Studieturer i nærområdet  Lørdagsundervisning            Fordypningsuke på linja                                           Kro med Team Tro

Studietur 
Reiseseoppleve er viktige stikkord på linja. Du får oppleve unike ting på 
reiser i nærområdet, i Norge og på langturen til Australia og Asia. Du er med 
på å planlegge denne store turen. Reiseruta og hvilke land vi besøker vil 
variere fra år til år. Dette blir årets desiderte høydepunkt; surfing, snorkling, 
ville og rare dyr, spennende mat, kulturmøter og store naturopplevelser. 

I Australia kan vi besøke storbyene Sydney, Brisbane eller Melbourne. Vi 
kan få unike opplevelser i det røde senteret av Australia. Besøke Australias 
mest berømte fjellformasjon Uluru, sitte ned rundt bålet og høre historier fra  
aboriginene. Vi kan reise til Cairns og The Great Barrier Reef – kanskje 
svømme med en hai? Vandre i verdens eldste regnskog, evt. koste på deg et 
fallskjermhopp. Vi kan også ta en roadtrip langs kysten av Australia som er 
en utrolig opplevelse. 

Velger vi å reise til Asia, er Vietnam, Thailand og Malaysia, Laos, Singapore 
land vi har besøkt før. Bli med og mate elefanter inne i jungelen, krype ned i 
Chu Chi tunellene i Vietnam, hvor de bodde og levde i mange år, ta et seilas på 
Mekongdeltaet og spis de lokale fruktene. I Thailand besøker vi barnehjemmet 
Baan Chivit Mai, vårt bistandsprosjekt, og får god innføring i dette arbeidet. 

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og  s  tudieturer: Se side 19.
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Norgespakken 
- et eventyr
Vi reiser nord - vi reiser sør - vi reiser øst - vi reiser vest! 

Hva vil du utforske og oppleve? Hvilken del av Norge 

ville du helst ha brukt tid på å finne ut av? Du er selv med 
på å planlegge turen! 

Fagområder

• EGENUTVIKLING: Utfordringer av mange slag • teambuilding

• REISEFAG: Norgeskunnskap • reiseliv i praksis • planlegging av turer/Road Trip

• FRILUFTSLIV: Grunnleggende friluftsliv • fjellturer • sjøliv og fiske • surfing • grottevandring • bruke og ta 
vare på naturen • høsting av bær, sopp o.l./mat på turer • tørke frukt og bær, sylting og safting • lage mat fra 
bunnen av • Rakfisk, tørrfisk, gravlaks, varm og kaldrøkt mat, tørket kjøtt

Kanskje Lofoten eller Svalbard 
–  nordlige deler av landet ser 
 spennende ut? Kanskje Atlanter
havs vegen eller fylkene Vestfold og 
 Telemark? Norge har uendelig mye 
fantastisk opplevelser å by på; natur, 
kultur og aktiviteter å oppleve. 

I tillegg til å lære om ditt eget land, 
er det et mål at du skal få lære mer 
om deg selv og de du er sammen 
med. Gjennom utfordringer og 
team building blir du bedre kjent 
med deg selv og dine egne  grenser. 
 Utfordringene kan være både fysiske 

og psykiske – f.eks. overnatte   under 
åpen himmel, leve et  solodøgn i 
 skogen, reise så langt som mulig 
i Norge uten å bruke penger. En 
skole hverdag som gir mulighet for 
livsmestring! 

Det å bruke naturen og nærområdet 
vil også være en del av opplevelsen 
dette året – friluftsliv, norsk natur, 
 fiske, mat fra grunnen, fjellturer, 
grotte vandring og mye, mye mer. 

Bli med så skal du få se! 

OKTOBER PÅ
BAKKETUN

Foreldrehelg  Linjefag, valgfag, fellesfag  Idrettsdag   Nytt valgfag  Turneringer med Idrettsteamet 

 Høstferie    Bistandsløp  Basar   Linjeelevkveld    Samtalegrupper

Studietur
Det å reise, se og oppleve er viktige stikkord 
på linja. Du får oppleve unike ting på reiser i 
nærområdet og i Norge. 

Hovedturen på linja vil du og dine medelever 
være med å planlegge: Hvor skal vi reise? Hva 
skal vi se og oppleve? Hvordan disponerer vi 
vårt reisebudsjett? Dette gjør at reiseruta vil 
variere fra år til år. 

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og 

 s  tudieturer: Se side 19.



Produsere din egen musikk? Eller kunne bidra ved lyd- 

eller lysmikseren til at andre får framført sin best mulig? 

Mye tid i skolens studio eller med utstyret for lyd, lys og 

scene gir deg muligheten! 

Lyd & musikkproduksjon 

Fagområder
Studio  teori og praksis • Lyd/lys/rigg for scene • Innføring i bruk av data som musikkverktøy 

(f.eks. cubase og pro tools) • Låtskriving  mulighet for fokus på egne ideer • Grunnleggende 

bransjekunnskaper • Produksjon av små og store konserter og forestillinger, en av dem for turné

Her har du som har lyst til å lære om lyd 
din mulighet! Enten du kan litt fra før 
eller har erfaring, spiller  instrument, 
lager musikk på data maskin eller er 
interessert i prosessen bak studio 
eller livearbeid, vil du vil få  mulighet 
til å lære mer om det å  arbeide 
med lyd i ulike sammen henger.  

Du kan bruke eget utstyr/program
vare, men skolen har også det du 
trenger av utstyr og rom for å spil
le inn og produsere din egen og 
 andres musikk, og til å arbeide med 
lyd, lys og scene for produksjoner og 
 forestillinger. 

Skolen har eget studio og rom med 
arbeidsstasjoner med Pro Tools 
som hovedprogram. Du vil også ha 
 mulighet til å jobbe i Ableton eller FL 
 Studio, eller program du har selv.
 
For scene får du tilgang til å  prøve 
ut full scenerigg med PA, lys (både 

konvensjonelt og  bevegelig), 
trosse    system og avspill ing av 
   AV    produksjoner, En viktig del 
av opplegget på linja er at du og 
dine medelever får god tid til å 
prøve ut ting i løpet av skoleåret!  

I perioder samarbeider vi med de 
 andre kreative linjene på skolen, 
 Musikk, Teater og Kunst håndverk. 
Da får vi jobbe med lyd og lys med 
folk på scenen, eller produsere 
musikk eller lyd i skolens studio 
som ofte skal brukes i en  større 
sammenheng. Vi drar også på 
turnè og studieturer sammen.  

Vi har kontakt med fagmiljø som er 
profesjonelle innen lyd, lys og scene, 
og møter artister, studio og firma 
som arbeider med livelyd for å lære 
mer om bransjen i løpet av året, og vi 
 legger også opp til en ukes praksis
periode hos studio eller scenefirma. 

8 NOVEMBER PÅ
BAKKETUN

     Hjemreisehelg    Valgfag, fellesfag     Klatring i buldrerommet

    Linjefag, turer og prosjekter           Linjeelevkveld            Trivselsopplegg i peisestua

Studietur
I løpet av skoleåret drar vi på studietur til NEW YORK. 
Vi går på konserter og musikaler, besøker studioer og 
utdanningsinstitusjoner, og er med på workshops i 
spennende lyd, musikk og teatermiljøer.

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og studieturer: 

Se side 19.



Musikk; Artist
Gi deg selv et år med musikk! Bli en bedre musiker og i 

tillegg ha det  veldig gøy? Her er dyktige faglærere og 

et spennende miljø. Mange øvingsrom, stor scenerigg 

og eget studio. Klar, ferdig, spill! 

Fagområder
Spille i band • Hovedinstrument • Konserter, livelyd • Reise på turné • Studioarbeid • Låtskriving  • Vokalteknikk 

• Akkordlære • Besifring for piano/gitar • Bransjekunnskap • Promotering og publisering • Musikkvideo 

Er du klar for et år med masse opp
levelser, uforglemmelige øyeblikk på 
scenen og nye vennskap? 

Å bli en  dyktig musiker handler om å  
 utvikle sitt talent og sine ferdigheter 
på et instrument, og få erfaring i å 
 spille sammen med andre. Vi job
ber med  vokal og instrumenttek
nikk og tilbyr undervisning på ditt 
hoved  instrument. Band og samspill 
utgjør en sentral og viktig del av 
 undervisningen. 

Scenen er en viktig læringsarena. Du 
får mange muligheter til å framføre 
det du jobber med på huskonserter 
eller turné. Her vil du også mulighet 
til prøve ut det å arbeide med livelyd. 
I skolens studio finnes oppdatert 
 utstyr og programvare. Vi ser på 
musikk programmet Pro Tools og 
 jobber med live innspilling av ulike 
besetninger. 

I faget låtskriving blir du utfordret på 
å skrive egne låter, fra idé til ferdig 
produkt. Her får du også mulighet til 
å spille inn dine egne låter i studio. 

Musikkbransjen kan være ut    for 
drende. Vi jobber med å bli kjent 
med bransjens roller, regelverk og 
 muligheter, publisering og promo
tering. Din egen utvikling som  musiker 
og artist står alltid i fokus. 

I perioder samarbeider vi tett med 
flere av de andre kreative linjene på 
skolen; «Lyd & Musikkproduksjon», 
«Teater» og «Kunsthåndverk». Det gir 
oss muligheter til å stå på scenen med 
«full pakke»; lyd, lys, skue spillere, 
 kulisser og band. Sammen drar vi 
på turné og spiller forestillinger hver 
kveld. Vi reiser også på studietur til 
New York i løpet av året. 

Dette er året gir deg muligheten til å 
utvikle deg som musiker. 

9DESEMBER PÅ
BAKKETUN

Filmmaraton med Musikk og kulturteamet     Måneskinnstur   Juleuker    Juleferie

   Linjeopplegg, halvtårevalueringer    Adventsteam   Juleavslutning 

Studietur
I løpet av skoleåret drar vi på studietur til NEW 

YORK. Vi går på konserter og musikaler, besøker 
studioer og utdanningsinstitusjoner, og er med 
på workshops i spennende lyd, musikk og 
teatermiljøer.

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og s tudie-

turer: Se side 19.
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Teater;  
Skuespiller
Går du med en drøm om å bli skuespiller? Stå på  

 teater scenen eller spille i en film? Ønsker du å 
 videreutvikle deg og ta nye steg?

På linja Teater; Skuespiller får du 
 grundig innføring i skuespiller
teknikk. Du lærer deg å  improvisere, 
formidle ulike karakterer og  skrive 
manus til både monologer og 
 dialoger. Du får tips og råd til å 
håndtere sceneskrekk og  nervøsitet. 
Trygghet er et nøkkelord, både 
 trygghet i deg selv og til dine med
spillere. 

En skuespiller bruker sin egen 
kropp som instrument når han står 
foran publikum. Derfor jobber vi 
med  method acting, observasjons
evne, fantasi, bevegelse og  hvordan 
du kan bruke rommet. Du får 
 innføring i  vokal og stemmebruk, 
 av spennings øvelser og dans/beve
gelse.   For e     stillinger, scenografi, 
 rekvisitter, sminke, lyd og lys blir en 
naturlig del av året. 

I perioder samarbeider vi med de 
andre kreative linjene på skolen, 
Lyd, Musikk og Kunsthåndverk. Det 
gir oss muligheter til å stå på scenen 
med «full pakke»; lyd, lys, kulisser og 
band. Sammen drar vi på turné, og 
spiller forestillinger hver kveld. Eller 
vi lager et linjeprosjekt hvor du får 
prøve deg foran kamera. 

Et år på Bakketun kan resultere i både 
x antall latterkramper og livslange 
vennskap. Derfor tar vi oss tid til å bli 
godt kjent og trygg på hverandre i 
starten. Vi ønsker å skape gode opp
levelser sammen både på skolen og 
studieturene. 

Vi skal oppleve forestillinger i 
New York med Broadway. Du vil få 
møte skuespillere som har  teater 
som sit t  levebrød. Kanskje blir 
året på  Bakketun starten på ditt 
 skue spillerliv?

Fagområder
Skuespillerteknikk • Regi og rombruk • Kropp og bevegelse • Fortellerteater  

• Karakterarbeid • Improvisasjon • Å gå i teater

JANUAR PÅ
BAKKETUN

Nytt år og nye muligheter   Ski og brett   Linjefag, turer og prosjekter    Hjemreisehelg

 Nyttårsfest   Snøaktivitet                   Valgfagsdager                 

Studietur
I løpet av skoleåret drar vi på studietur til NEW YORK. 

Vi går på konserter og musikaler,   besøker studioer og 
utdanningsinstitusjoner, og er med på workshops i 
spennende lyd, musikk og teatermiljøer.

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og studieturer: 

 Se side 19.
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Kunsthåndverk
Skap det unike, det som er annerledes og skiller seg ut 

fra det masseproduserte - Kunsthåndverk! 

Hovedfokus på keramikk, sølv 
og  tekstil. Dreie, støpe, bygge,  
 modellere, lodde, forme, sy og 
 dekorere. Nyt skapende timer i verk
stedet, utforsk dine kreative ferdig
heter og utvikle ditt eget uttrykk. 

Elsker du å jobbe med hendene? 
Drømmer du om praktisk under
visning som resulterer i ferdige 
 produkter? Vil du lære et håndverk 
fra grunnen? Hele prosessen fra leire 
til ferdig servise eller skulptur, eller 
fra metallemne til ferdig smykke?
 
Tradisjonelt håndverk er kommet 
tilbake, det er eksklusivt å skape 
selv! Vi tenker håndverk er viktig 
for fremtiden, å kunne håndverks
tenikker ruster en for selvberging 
og er bære kraftig. Kunsthåndverk 
handler om å skape det unike, det 
som er  annerledes og skiller seg 
ut fra det masseproduserte. Som 
kunst håndverker er du ansvarlig 
for hele prosessen fra idé til ferdig 
 arbeid. Med kunnskap, ferdigheter 

og  erfaring innen håndverket, vil du 
kunne sette ditt eget kunstneriske 
preg på det.
 
For å lage noe unikt må du tenke 
nytt og se muligheter – det er  dette 
 kreativitet handler om. Gjennom 
året vil du lære teknikker innen 
 keramikk, sølv og tekstil, og utforske 
din  kreativitet på jakt etter ditt eget 
uttrykk. Grunnleggende oppgaver vil 
ruste deg til å kunne arbeide  videre 
på egen hånd. Når du har fått inn
føring i et materiale, kan du bruke 
 tilhørende verksted så mye du ønsker. 

Redesign er miljøsmart, en kunstform 
og et håndverk. Å finne inspirasjon i 
gamle materialer, og gi de nytt liv i 
ny form, stimulerer kreativiteten og 
skaperevnen. Dette skal vi jobbe 
med! Grip muligheten til å jobbe 
med håndverk som ikke så enkelt lar 
seg gjøre hjemme i stua, et år med 
inspirerende påfyll, kreativitet og 
skaperglede!

Fagområder
Håndverk fra idé til ferdig produkt • Keramikk – Dreie, støpe, bygge, modellere, dekorere, glasere og brenne • Sølv/smykkearbeid  

Lodde, forme, modellere i metalleire, bruk av smykkesag • Tekstil – Grunnleggende ferdigheter på symaskin, og morsomme teknikker. 

• Arbeid i skinn/lær • Redesign • Dokumentasjon, presentasjon og utstilling • Samarbeid med skolens andre kreative linjer.

FEBRUAR PÅ
BAKKETUN

Forberedelser til studieturer og turnè     Snøaktivitetsdag       Praksis

 Elevkvelder       Vinterferie

Studietur
Tidligere reisemål har vært bl.a. 
MAROKKO, NEW YORK og 
KØBENHAVN. Vi finner reisemål 
sammen hvor vi kan jobbe med 
håndverk, besøke kunsthåndverkere 
og institusjoner for kunstutdanning, 
oppleve spennende kulturmøter og la 
oss inspirere til videre arbeid.

⁕ For informasjon rundt korona/ 

covid-19 og studieturer: Se side 19.
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Blog’n Vlog
Lyst til å lage eget stoff for sosiale medier på nett? 

Eller prøve ut fagområder som blir mer og mer aktuelt 

i  dagens nyhets- og mediebransje? Her får du prøvd ut 

din egen influencerrolle i praksis. 

Mange som i dag har skapt seg et 
 levebrød knyttet til ulike sosiale 
plattformer har fått høre at «dette 
kan du jo ikke leve av!» Men det er 
det jo flere og flere som gjør. Og på 
denne linja vil vi arbeide for at du skal 
få prøvd ut om dette er noe for deg. 

Du vil få arbeide med å utvikle 
noe som kan være din levedyktige 
 arbeids eller hobbyidè, vi ser på den 
rollen influencere har i  samfunnet i 
dag, vi arbeider med det journalist
faglige perspektivet knyttet til det 
å kommunisere til mange, og vi ser 
på det praktiske og tekniske ifm. 
produksjons teknikk (tekst, lyd, bilde, 
film, stream osv.). 

I tillegg til at mange har dette som 
en spennende hobby på ulike  sosiale 
medier, har mange store medie
aktører etter hvert tatt inn ulike 
 former for sosiale plattformer i den 

aktiviteten de driver med. Kanskje 
kan du se for deg en framtid i en av 
disse, og prøve ut noe av dette i løpet 
av folkehøgskoleåret ditt? 

Vi kan arbeide med utstyret i de ulike 
tekniske rommene vi har på skolen, 
eller du kan få mulighet til prøve ut 
bruk av ditt eget utstyr hvis du har. 
Eller vi kan besøke ulike  fagmiljøer 
 eller personer som har kommet i 
gang med noe eget, og lære noe av 
hvordan de har tenkt når de startet 
opp. 

I løpet av året reiser vi på kortere 
studi eturer i nærområdet og på 
studie tur til New York sammen med 
en del av de andre linjene på skolen. 

Velkommen som søker på en av 
våre nyeste linjer, i et helt nytt og 
 spennende fag! 

Fagområder
Idèarbeid  utvikle eget uttrykk • Tekst/Manusarbeid • Stemmebruk og presentasjonsteknikk • Sosiale medier i 

et samfunnsperspektiv • Blikk på journalistrollen • Lyd/lys/bilde for sosiale medier • Samarbeid med de andre 

kreative linjene på skolen • Studieturer og fagbesøk • Mye tid til å prøve ut egne idèer 

MARS PÅ
BAKKETUN

Avreise for de lange studieturene          Avreise studietur til New York  

  Turnè for Scenefagslinjene       ALLE PÅ TUR!

Studietur
I løpet av skoleåret drar vi på studietur til 
NEW YORK. Vi går på konserter og musikaler, 
besøker studioer og utdanningsinstitusjoner, 
og besøker mennesker som har utviklet sine 
egne uttrykk i en av verdens største byer. Her 
er det mulighet for mange spennende møter. 

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og 

studieturer: Se side 19.
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VanLife
Denne reisen har du vært med på å skape selv! 

Fagområder
• Gjenbruk og redesign • Kreativ arbeid (design, håndverk) • Vedlikehold kjøretøy • Turplanlegging og 

reisekompetanse • Valgte aktiviteter ifm. linjas studieturer • Samarbeid med andre linjer på skolen

Vi fikser opp en varebil og lager en 
campingbil. Og reiser rundt på den 
ultimate turen i Norge! Her kan du 
oppleve vakker natur, turer i fjellet, 
surfing og andre steder du måtte 
ønske. 

Det å reise på egen «roadtrip», med 
selvdesignet campingbil har etter 
hvert blitt en populær trend som flere 
har oppdaget. Og VanLife er en linje 
som inneholder mange muligheter: 
Her kan du være kreativ og skape ditt 
eget uttrykk, her kan du få reist og 
sett deg omkring i Norge, her kan du 
få lære noe om hvordan vi kan og bør 
være opptatt av en mer bærekraftig 
livsstil med tanke på framtiden. 

Ved å arbeide med brukte biler som 
utgangspunkt for linjas studiereiser, 
ønsker vi å sette fokus på gjenbruk 
og redesign i stedet for nykjøp. Dette 
er et arbeid du gjør sammen med de 
andre elevene på linja, noe som gjør 

at vi lærer mye om samarbeid. Her 
arbeider vi først og fremst med inn
redning og praktisk tilrette legging 
for å kunne bo i bilen. I tillegg til at 
skolen har et enkelt verksted, kan vi 
benytte lokale verksted for større 
 reparasjoner. 

Linjeturene vi drar på i løpet av året 
planlegger vi i fellesskap på linja. 
Dette kan være for å oppleve vakker 
natur i fjellet eller ved kysten, det kan 
være å dra til kjente steder for å surfe 
eller kjøre på ski, eller vi kan legge 
opp til å besøke større byer som du 
har ønsket å se og oppleve. Uansett 
hvor vi reiser – det er et mål at du skal 
vite mer om Norge når du er ferdig 
med skoleåret! 

Linja VanLife er et helt nytt og 
 spennende linjetilbud hos oss, så 
her kan du få være med å utvikle noe 
helt unikt! Velkommen til et kreativt, 
opplevelsesfyllt og lærerikt skoleår! 

APRIL PÅ
BAKKETUN

Påskeferie         Elevkvelder     

   Avsluttende opplegg på linjene        Fellesprosjekt og fellestur   

 

Studietur
Når vi har bygd ferdig bilene våre, reiser vi 
sammen på tur. Disse turene er du og dine 
medelever med å planlegge: Hvor skal vi 
reise? Hva skal vi se og oppleve? Hvordan 
disponerer vi vårt bil og reisebudsjett? 
Dette gjør at reiseruta vil variere fra år til år. 

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og 

studieturer: Se side 19.
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Surf Brett Miljø
Finn flyt og roen! Merk at tiden står stille mens du  venter 
på at neste bølge skal komme. Nyt solnedgangen og 

klar stjernehimmel sammen med gode venner. 

Har du lyst å fordype/lære deg 
brettsport som snowboard, surfing 
og skating? Vi tar utgangspunkt i der 
du er, enten som nybegynner eller har 
holdt på med brettsport før.  Dette 
er en aktiv linje, hvor vi er 4 uker på 
studie tur. Når vi er på studietur er 
hoved fokuset surfing– du vil lære 
hvordan man leser bølgene,  sikkerhet 
i vannet, popupog padleteknikk, 
 balanse og flyt. Vi skal surfe på noen 
av Norges og Europas beste steder.  

Når vi er på skolen skal vi bruke tiden 
til å være aktiv med andre ting. Det er 
fin og variert natur i vårt nærområde 
som vi skal oppleve. Det kan være alt 
fra å nyte en pudder sving til en kopp 
kaffe rundt bålet. Vi skal skate, stå i 
skitrekk, trene, gå toppturer, sove 
ute eller prøve oss på havkajakk. 
Sammen skal vi skape et godt klasse
miljø og gode opplevelser. 

For at du skal oppnå god progresjon 
i surfingen/brettsport skal vi ha fokus 
på trening som styrke, utholdenhet 
og bevegelighet. Vi trener sammen 
minimum en gang i uka. Vi skal og 
bruke lit t tid på mentaltrening/ 
meditasjon for å lære å finne fokus 
 eller roen. Vi har surfskateboard 
som er laget for surfere, slik at du 
kan  trene surfeteknikk på land. Du 
vil få lære deg longboard og skate 
innendørs i blant annet Trikkestallen.  

På vinteren bruker vi mye av tiden på 
snowboard/ski, vi bruker ulike ski
trekk i området og går toppturer. Du 
vil lære om skred sikkerhet og trygg 
ferdsel når vi er på tur. Du vil og få 
prøve å kite med ski/brett. 

Du vil også lære litt om å ivareta 
 naturen og ha et miljøfokus.

Fagområder
Surf • Surfskateboard/Skateboard • Longboard • Snowboard/Ski • Trening; styrke og kondisjon • Friluftsliv • Miljø og 

bærekraft – med hovedfokus på havet • Kiting med brett/ski • Yoga, bevegelighet, meditasjon • Praksis uke 

MAI PÅ
BAKKETUN

Overnattingstur i nærområdet    Tid sammen med gode venner     Siste uke med eget opplegg    

    Minnebokskriving     Ferdigstilling eget vitnemål     Avslutningsdag

Studietur

I løpet av skoleåret er vi til sammen 4 uker på studietur. Tanken er å reise 
så miljøvennlig som mulig. På begge turene er har vi muligheter til å 
tilpasse nivået ditt, om du er nybegynner eller viderekommende. Du vil 
merke god progresjon i surfingen. Du vil kjenne det i musklene i løpet 
av de to ukene, men det er verdt det når du ser hvor stor progresjon 
du får. 

Om høsten drar vi på en 2 ukers studietur til Hoddevik på Stadtlandet. 
Hovedfokuset er også her surfing. Når vi ikke surfer bruker vi tiden på 
å nyte naturen, skate, gå turer og strandrydding. 

Om våren drar vi til Europas surfe mekka; Portugal. Vi skal til byen 
Ericeira og er der i 2 uker. Hovedfokuset er surfing. Når vi ikke surfer 
skal vi og teste ut yoga, skate og oppleve/lære litt om kulturen i 
Portugal. 

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og studieturer: Se side 19.
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Global forståelse 
Dette er linja for deg som brenner for solidaritet, likeverd 

og som ønsker å lære mer om verden rundt deg.

Sammen jobber vi kreativt, både ute 
og inne, med temaer som engasjerer 
oss. Som elev blir du med på å forme 
linjen. Vi møter organisasjoner, drar 
på foredrag og workshops. I løpet av 
året vil vi holde på med store og små 
prosjekter, noen er felles og noen 
 bestemmer dere selv.  

Noen eksempel på prosjekter vi skal 
jobbe med: 

• Organisasjonene som arbeider 
med miljø og bærekraft

• Samarbeid med  menneske  rettig 
het   ssenteret Falstad. Gjennom 
samtaler, kreativ t arbeid og 
kunst workshop vil vi jobbe med 
den vanskelige delen av vår felles 
europeiske historie.

• Sy om! I samarbeid med kunst
håndverklinja jobber vi med 
redesign.

• På sporet av Sapmi: Prosjekt med 
fokus på samisk kultur, identitet 
og menneskerettigheter.

Vi formidler arbeidet vi gjør på linja 
bl.a. gjennom utstillinger, podcast og 
sosiale media. Friluftsliv, både sommer 
og vinter, er også en viktig del av linjen, 
og vi drar på teltturer, lager mat på bål, 
reiser til fjells eller ut til kysten.  

I løpet av skoleåret drar vi på kortere 
og lengre studieturer i Norge. Endelig 
reisemål for den store studieturen 
er ikke endelig avklart pr. nå, men 
tidligere år har linja hatt studieturer til 
SørAmerika og Marokko. 

Fagområder
Menneskerettigheter/ urfolks rettigheter • Kulturforståelse • Formidling: Escape room, podcast, utstilling, 

foredrag. • Møte med engasjerte mennesker • Foredrag og workshops • Klima, miljø, bærekraft • Praksis i 

organisasjon • Feltarbeid/prosjekt • Fordypning: Land, språk og kultur • Friluftsliv/reise • Kreativt gjenbruk

Et folkehøgskoleår inneholder mye

Studietur

Hvert år drar vi på studieturer hvor vi ønsker 
å besøke mennesker som arbeider i ulike 
organisasjoner som arbeider med miljø og 
bærekraft. Teambuilding og friluftsliv vil også 
være i fokus, så vi legger også inn kortere 
turer i nærområdet. 

Tidligere år har linja hatt studieturer til både 
Peru, Bolvia og Marokko. For skoleåret 
2022/2023 planlegges det for studietur i 
Norge eller Europa.  

⁕ For informasjon rundt korona/covid-19 og 

studieturer: Se side 19.



Valgfag
– mange muligheter

Du vil også ha mulighet til å velge blant mange ulike 

valgfag i løpet av året. Noen gjennomføres med en hel 

dag i uka i perioder på 4-5 uker, mens andre kan være 

lagt i en valgfagsperiode som varer opp til en uke.

Her kan du ha fag som utfyller linjefaget ditt, være noe helt annet der du får 
lære noe nytt eller hvor du kan dyrke en av dine andre interesser. 

Du får mer informasjon om valgfagene ved skolestart. Tilbudet er 
avhengig av tilstrekkelig elevtall, og vil kunne bli tilpasset underveid.  
I noen av valgfagene vil du måtte påregne noen ekstrakostnader.

Musikk/Band

Sykkel

Brett

Idrett/Ballspill

Friluftsliv

Foto

Forming - maling

Drama

Matglede

Trening og helse

Forming – hekling og strikking

Forming – varierte aktiviteter

Vinterfriluftsliv

Ski/Brett

Teatersport

Ridning

Hundespann

Forming – skinnfell

Samisk kultur og identitet

Idrett og ledelse

Jegerprøven

Båtførerprøven

Sjakk

Lydteknikk

Golf

Topptur

Buldring/klatring/brattkort

VALGFAGSEMNER

Småfag
I løpet av året vil vi også ha 
dager der du kan velge et 
fag eller en aktivitet som 
bare går over noen timer. 
Da kan det også være 
medelever eller andre 
som har noe de kan som 
du kan få prøve deg på. 
Eller – kanskje har du noe 
du ønsker å lære bort? 
Spennende!

... og mulighet for flere, se oppdatert info på 
skolens hjemmeside. 

16



Fellesfag 
– mange muligheter

Folkehøgskoleåret inneholder mer enn bare linjefag. Skolen har felles-

fag (ca. 13 timer i uka), de grunnleggende fagene som alle  elevene 

har.  Disse fagene gir viktig allmennkunnskap, og inngår i skolens mål-

setting på en naturlig og god måte. Det å ha fag på tvers av linjer styrker 

felleskapet! Her kan vi også ha ulike fellesturer og mindre prosjekter, 

hvor vi arbeider sammen.

Standpunkt
Hva er tro og hva tror vi på? Hvilke konse kvenser 
får vår tro for vårt menneske syn og de etiske 
 valgene vi gjør? Hvordan gå inn i en samtale 
med åpenhet og respekt i  spørsmål om tro og 
liv? Disse og andre  akuelle  spørsmål og tema 
vil vi arbeide med på ulike måter i faget Stand
punkt.

Get Involved
Blikk på hva som skjer, både i nær miljøet og ute 
i den store verden. Hva er viktig nok til å få vår 
oppmerksomhet og vårt engasjement?

Kulturfag:  
kor/bok/tekst/forming
Kulturuttrykk binder oss sammen. Her  arbeider 
vi enten med musikk i skolekor hvor alle i perio
der er med, eller i mindre  grupper med minikor, 
litteratur, tekst skriving,  tegning/forming eller 
andre former for kultur ut trykk i valgemner.

Fysisk aktivitet
Målet er å erfare at det å trimme kan gi stor 
helsegevinst og glede, og vil skape ny og mer 
energi i hverdagen. 

Internat-time
Disse emnene tar opp spennende og nyttige 
tema som gjelder oss mennesker i fellesskap 
med andre, både i hverdagen på internatet og 
generelt.

Seminar/menydager
Lørdagene er undervisningsdager på folke
høgskole. Noen av lørdagene har vi  seminarer, 
der vi tar opp aktuelle tema.   Andre  lørdager 
har vi linjefagsundervisning eller ulike  praktiske 
opplegg.
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Følg oss og få et innblikk i 

hverdagen på Bakketun:

@bakketunfhs
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Studietur
Vi legger opp til en del turer der vi håper 

å oppleve mye fint sammen. Vi tror det er 
viktig og riktig at vi får disse opplevelsene i 

fellesskap. Det styrker det sosiale miljøet på 

skolen. Videre ønsker vi at studieturene skal 

gi ny innsikt og nyttig kunnskap, og at de skal 

utfordre til engasjement for andre. 

De fleste studieturene er på de enkelte linjene, 
rettet mot de fagene vi har arbeidet med. Men 

vi planlegger også en felles studietur til SØR- 

EUROPA (eks. Italia) for alle elevene i løpet 

av skoleåret.

⁕ Felles for alle studieturer: Vi har et håp 

om at situasjonen knyttet til korona/covid-19 

etter hvert vil kunne normaliseres. Likevel 

er det viktig å presisere at vi som skole vil 

forholde oss til reiserådene som gis av norske 

helsemyndigheter og UD, samt myndighetene i 

de områdene vi planlegger studieturer til.

Hvis vi ikke kan gjennomføre studieturer til 

utlandet, vil skolen legge opp til relevante 

studieturer i Norge.

Sjekk derfor oppdatert informasjon på 

skolens hjemmesider.

Praktisk informasjon

KOSTNADER SKOLEÅRET 2022/23
For å få vite hva ditt skoleår vil koste må du legge 
sammen summene nedenfor. Lån og stipend fra 
Lånekassen vil gi deg hjelp til å finansiere skoleåret. 
Mer informasjon finner du på www.lanekassen.no.

INNMELDINGSPENGER: kr.  2.600, 
(dette betales når du tar imot plassen)  

KOST OG LOSJI
Dobbeltrom uten toalett/bad  kr.  79.540,

Enkeltrom uten toalett/bad  kr. 83.540, 

Dobbeltrom med toalett/bad  kr. 87.540,

Ved evt. spesielle diettbehov må det  

påregnes ekstra kostnader til kost.

FELLESKOSTNADER:  kr. 9.500, 

TURER/EKSKURSJONER:  

Turer og ekskursjoner i nærområdet  kr. 3.000, 
Felles studietur til SørEuropa kr. 6.000,

KOSTNADER LINJEAKTIVITETER

Sport Extreme Australia kr. 45.000,

Sport Ekstrem Norge kr. 40.000,

Challenge Explore kr. 38.000,

Norgespakken  et eventyr kr. 30.000,

Lyd og Musikkproduksjon kr. 21.000,

Musikk; Artist kr. 21.000,

Teater; Skuespiller kr. 21.000,

Blog´n Vlog kr. 21.000,

Kunsthåndverk kr. 28.000,

VanLife kr. 40.000,

Global Forståelse kr. 38.000,

Surf Brett Miljø kr. 36.000,

Det tas forbehold om justering av kostnader  
knyttet til studieturene ved større endringer  
i valutakurser og  billett  priser.

SLIK SØKER DU
På folkehogskole.no og skolens hjemmeside  
www.bakketun.fhs.no ligger søknadsskjema. 
Vi trenger dokumentasjon fra tidligere 
skolegang og annen erfaring. Vi ser på 
fraværet, adferds og ordenskarakteren. 
Søknaden blir ikke vurdert før dokumentasjon 
er på plass hos oss. Skolen har 18års grense.

Tilbud om skoleplass gis etter en vurdering 
i forhold til skolens helhetlige pedagogiske 
opplegg. Vi ønsker en god fordeling av gutter 
og jenter på alle linjer, og legger vekt på at du 
er motivert for å arbeide innenfor våre ulike 
fagområder. 

Et år ved en folkehøgskole gir 2 konkurranse
poeng ved opptak til høyere utdanning. Dette 
forutsetter minst 90% frammøte.

Opptak starter 1. februar på alle folkehøgskoler.  
 Etter dette er det løpende opptak. Det er lurt 
å søke så tidlig som mulig –  noen linjer blir  fort 
fulle! 

Svar om opptak får du i løpet av et par dager 
etter vi har fått søknaden din. 

ER DET MER DU LURER PÅ? 
Se på vår hjemmeside og på Facebook,  
send en sms, mail eller ring oss!                                    

Bakketun FHS, 7654 Verdal  
Tlf. 74 04 91 00  Fax 74 04 91 15 
SMS: Bakketun [melding] til 2440 
Epost: adm@bakketun.fhs.no

www.bakketun.fhs.no 
#bakketunfhs #hvorvildu
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BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE 7654 Verdal 

Tlf.  74 04 91 00  
Fax 74 04 91 15
SMS: BAKKETUN [melding] til 2440
Epost: adm@bakketun.fhs.no

OSLO

TRONDHEIM

TROMSØ

KIRKENES

BERGEN

KRISTIANSAND

MO I RANA

Bakketun

VERDAL
• Fylke: Trøndelag
• Innbyggere: ca. 15.000
• Rikt idretts og kulturliv

TRANSPORT
• Togavgang hver time fra  

Verdal stasjon, både sørover  
og  nordover. 

• 1 time fra Trondheim  
Lufthavn Værnes

• E6, med bl.a. ekspressbuss  
går  gjennom kommunen.

FASILITETER I VERDAL
• Svømmebasseng
• Treningssenter
• Aktivitetspark
• Butikker og kjøpesenter
• Bibliotek
• Kino
• Teater
• Rulleskiløype 

FASILITETER I 
NÆROMRÅDET
• Klatrehall, Levanger
• Klatrepark, Meråker
• Badeland, Steinkjer
• Gokartbane, Steinkjer
• Skitrekk, Åre
• Downhillsykling, Åre 

NATURMANGFOLD 

• Fjord
• Fjell
• Daler
• Grotter 
• Sjeldent fugleliv
• 10 ulike naturreservater
• Nasjonalpark

@bakketunfhs  /  #bakketunfhs  /  bakketun.fhs.no
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