
Setesdal folkehøgskule gir ungdom fra 16 år mulighet 
til et år for personlig vekst og utvikling. 

Om skolen 

Setesdal folkehøgskule er den eneste av landets folkehøgskoler som har 16 års aldersgrense 
og linjer for motorsportene trial og motocross i tillegg til en multisport- grenseløs 
idrett linje. Ungdommer som har interesser innen motorsport, friluftsliv, idrett eller er 
generelt glad i mange forskjellige aktiviteter ønskes velkomne som søkere hos oss.  

Dersom man som ungdom er usikker på hva man skal bli eller er usikker på valget man har 
tatt, kan det være meningsfullt med et tenke-, hvile- og modningsår. I dagens samfunn er det 
karakterjag både på ungdomsskolen, videregående og høgskoler. I folkehøgskolen har man tro 
på at et år der man kan vektlegger andre sider og rette fokus på egen personlig vekst og faglig 
utvikling.  

Alle elevene bor på skolen og internatlivet er en integrert del av skolehverdagen. Her lærer 
man seg å leve tett på andre mennesker, ta ansvar for eget rom, hygiene, klær og sosiale 
normer. 

Turer 

Alle tre linjene reiser på turer. Motocross og trial reiser rundt både i Norge og Sverige for 
kjøring på andre baner/terreng og multisport reiser F.eks på kiteing, surfing, hundekjøring, 
klatring, sykling, ski, trening mm. I januar/februar reiser alle tre linjene på en 3 ukers lang 
linjetur. Multisport sin linjetur er todelt hvor de starter med en alpintur til større alpinsenter i 
Sør-Norge før de reiser til sydligere strøk på dykkekurs. Motocross og trial reiser felles 
nedover til Tost i Spania hvor det er endeløse muligheter for kjøring.  

Tilleggspoeng 

Opptak til de fleste studier etter videregående opplæring er regulert med konkurranse om 
plassene. Ett års folkehøgskole med godkjent dokumentasjon gir 2 tilleggspoeng. 

Pris 

Året hos oss koster 90 000/92.000,- Avhengig av linje. Undervisningen er gratis. Det du 
betaler for er kost og losji, materiell, ekskursjoner og reiser. Du kan få ca 100 000 kr i stipend 
og lån fra Lånekassen. Noe av lånet blir omgjort til stipend ved fullført skoleår. 

Interessant? 

Dersom dette kunne være interessant å lese mer om Setesdal folkehøgskule- motorsportskulen 
kan du gå inn på www.setesdalfhs.no  Følg oss gjerne både på facebook og instagram.  

http://www.setesdalfhs.no

