Velkommen til Data & friluftsliv
Gratulerer med valget og plassen ved Voss folkehøgskule for
skuleåret 2021-2022! Linja er full og har venteliste. I dette brevet får
du praktisk informasjon, slik at du best mulig kan forberede deg til
året og opplevelsene som kommer!

Data
Du kan glede deg til et år sammen med over 30 datainteresserte. Klasserommet er åpent til kl. 23 de
fleste kvelder, her har alle plass til sin egen PC. Det er to datalinjer på skolen: «Data» og «Data &
Friluftsliv», vi deler 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 og faglige turer. Derfor er ikke de forkunnskapene 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
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.
Vi har flere samarbeidsprosjekt med Data, Film & Foto og Idrett & Friluftsliv. Det er et godt miljø på
tvers av linjene.

Fellesfag, valgfag, elevkvelder og prosjekt er en viktig del av folkehøgskoleåret, og ikke minst livet på
internatet. Det er mange aktiviteter etter «vanlig» skoletid: skolekino, konsert, brettspill, kveldskjøring
på ski, Vossabadet, faglige opplegg, kosekvelder, VR, øving/utstilling, ulike klubber/hobbier, vaffelkveld
og mye annet. Data arrangerer flere LAN i løpet året hvor hele skolen er invitert.

Friluftsliv
Du som elev på Data & friluftsliv tar del i to sterke tradisjoner ved Voss Folkehøgskule. Vi har noen av
Norges eldste data- og friluftslivlinjer. Du vil få mange fine opplevelser i løpet av året i naturen og
rundt leirbålet med gode venner. På Voss har vi natur, skiløyper og fjell utenfor dørstokken.

I løpet av året opplever du vakker vestlandsnatur med fjord og fjell. Du vil få erfaringer innen et bredt
spekter av friluftslivaktiviteter: fjell og hytteturer, rafting, seiltur, padling med havkajakk, stølstur på
skulen sin egen støl, utvikle skiferdighetene dine både i alpinbakken og på tur, bruke telt og
stormkjøkken. I Vossabadet blir det lek og restitusjon. Vi skal også fly i vindtunnelen.
Vi skal på flere turer sammen med de andre friluftslivlinjene på skolen utover året og skal være
sammen i Voss Resort sitt skianlegg like ved skolen. Du kan glede deg til å være en del av et aktivt
friluftslivmiljø og bli kjent med mange som blir dine venner for livet.

Utenlandstur/reise
Årets høydepunkt har vært studieturen til fantastiske California. Turen starter i San Francisco og
ender opp i Los Angeles, etter en liten Road Trip innom Sequoia Nasjonalpark.
Vi besøker Google, Intel og IKT bedrifter i Silicon Valley. Og selvsagt Hollywood, Warner Bros,
Universal studios og mye mer! På busstur mellom San Francisco og LA finner vi på mange eventyr
blant annet bor vi i campinghytter og opplever nydelig fjell og natur. I LA bor vi rett ved Venice
Beach, og nyter livet i California med seiling og surfing. Vi reiser sammen andre linjer på turen.
Vi håper at vi kan reise til California, men vi har flere gode alternativer om det ikke lar seg gjøre. Om
det kun er lov å reise i Norge blir det opplevelser og friluftsliv i Lofoten. I tillegg til besøk på
Høgskoler/Universitet i Trondheim og Bergen. Vi har et stort nettverk av fagfolk rundt linja!
Er det mulig å reise i Europa planlegger vi en tur til en av Europas byer som gir datafaglige impulser
og muligheter for friluftsliv. I år var det ikke mulig å reise utenlands, men vi hadde en fantastisk tur til
Lofoten. Vi opplevde nordlys, surfing, fuglesafari, RIB-tur, lokal mat og mye mer. Kommende skoleår
er det også en mulighet å kombinere Lofoten med et reisemål i Europa.
Uansett hvor vi reiser vil vi dra til trygge reisemål. Vi har alltid gode rutiner på bedreskap og sikkerhet
på tur. Linja har reist på utenlandsturer de siste 15 årene. Best av alt er å reise sammen med nye
venner med felles interesser, spise og bo i lag, og oppleve nye ukjente plasser. Det er bare å glede
seg, vi blir ekstra godt kjent på turen!

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!
Ta gjerne kontakt på email om du lurer på noe. Følg oss på Instagram på @vossfhs_kreativ
og @vossfhs

Hilsen, Kristin Opsum Hollingsworth

kristin.opsum@voss.fhs.no

Utstyrsliste Data Friluftsliv 2021-22
PC og annet teknisk datafaglig utstyr
•
•

Du må ha en PC/Mac i klasserommet i undervisningstiden, denne tar du med selv.
De fleste har stasjonær PC. Du kan gjerne ha laptop, en del velger det. Vi pleier å få til
at de som ønsker det har to skjermer, disse må du også ta med selv.
• Ta med Internett -og strømkabler og headset (må ha)
• Speilrefleks, web/videokamera, konsoller, teknisk utstyr du bruker, egen datastol
(valgfritt)
Minimumskrav til PC er 8 GB RAM, i5 prosessor 6th generation eller tilsvarende..
Klær og sko til turer, aktivitet og friluftsliv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode tursko (som tåler regnvær og tur i terrenget, gjerne med Gore Tex)
Gode fjellsko er lurt, likeens støvler og joggesko
Regn/vindjakke og bukse til turer hele året
Skiklær (bukser og jakke)
Ullundertøy – genser/stillongs osv
Klær du trives i på hyttetur (strikkegenser, varm fleezegenser, god stillongs/joggebukse, tøfler)
Votter og hansker til høst, vintervær og ski
Lue, pannebånd, buff til hals
Treningsklær til gymsal og treningsrom
Badetøy

Utstyr friluftsliv/turer
•
•
•
•
•
•
•

Hodelykt , 1.hjelpspose, kniv, turkopp/tallerken/turbestikk, Sitteunderlag
Sovepose og liggeunderlag - du må ha dette. Soveposen bør være 3 sesongpose. Du trenger
ikke vintersovepose.
Dagstursekk ca 20 l
Større sekk til flerdagsturer 60-80 l https://www.xxl.no/tips/friluftsliv/hvordan-velge-riktigryggsekk
Snøspade og gjerne søkestang
Sykkel, dette er viktig å ha med!
Div. turutstyr hvis du har (stormkjøkken, telt, tau, hengekøye ol.)

Skiutstyr
•
•
•
•
•

Alpinutstyr: slalåm/alpinski og slalåmstøvler til bruk i skitrekket
Fjellski med fjellskisko, du må ha feller
Husk staver til begge typer ski!
Skihjelm
Skibriller/googles

Vi tipser om at det er masse godt utstyr på Finn eller på salg utover sommeren og høsten. Ski
og annet utstyr kan du kjøpe på Voss også, vi har rabatter på flere sportsbutikker, som regel
15% rabatt.

