Velkommen til Datalinja på Voss Folkehøgskule
Gratulerer med valet og plassen ved Voss folkehøgskule for skuleåret 2022-2023! I dette
brevet får du praktisk informasjon, slik at du best mogleg kan forberede deg til året og
opplevingane som kjem!
Eit år på folkehøgskule er ei unik oppleving, her står livsglede og felleskap i fokus! I løpet av
året kjem du i nærkontakt med 130 andre mennesker, de bur saman, de et saman, de reiser
saman, de studerer saman.

Datalinja
Du er som elev aktivt med å forme ditt år og dine faglige
prosjekt. Vi tar utgangspunkt i dine mål. Vi kommer til å lære mye
saman -- gjennom prosjekt og faglige turer. Derfor er ikke de
forkunnskapene dine det viktigste, men at du kommer med 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.
Sosiale aktivitetar utover året:
Buldring

Brettspillkveldar

Vindtunnel

Paintball

Fangerne på fortet

Gokart

Ju-Jitsu

Escape Room

Turer til Bergen

Telt-tur og bålkos

Studietur
Et av årets høydepunkt er studieturen til
Europa! Vi tek toget gjennom Norden, passerer
Oslo og endar opp i Stockholm. Underveis besøker
vi kjente spill- og utviklings-selskaper. Etter dette
så fortsetter eventyret til Italia.
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, noe vi drar nytte av resten av skoleåret!

Skulen
Fellesfag, valgfag, elevkvelder og prosjekt er en viktig del av folkehøgskoleåret, og ikke minst
livet på internatet. Det er mye som skjer etter «vanlig» skoletid: skolekino, bading, konsert,
brettspill, skateboard, kveldskjøring på ski, trening i
vektrommet, kosekvelder, VR, øving/utstilling/prosjekt,
ulike klubber/hobbier, elevkveld, vaffelkveld og mye
annet.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noko. Vi gleder
oss til å treffe deg i august og ser fram til eit flott år saman.

Med vennleg helsing
Bjørn Slettemark
Linjelærer Data

Bjorn.slettemark@voss.fhs.no
451 90 459

Utstyrsliste Data 2022-23
Av teknisk utstyr treng du
•

Din eigen laptop eller stasjonær PC / Mac. Me har plass til to skjermar per elev.

•

Nettverks- og strømkabler

•

Headset

•

Gamingstol (valfritt)

Utstyr til turer og aktivitet
•

Gode tursko

•

Regn/vindjakke og bukse til turar

•

Ull undertøy

•

Vottar og hanskar til haust og vintervêr

•

Treningskler til gymsal og treningsrom

•

Inneskor til gymsal

•

Tursekk

•

Badekle

•

Sovepose

•

Slalåm / Alpinski (valfritt)

