Velkommen til
Idrettsskolen
Velkommen til Idrettsskolen Numedal folkehøgskole!
Vi er en folkehøgskole der trening og aktivitet,
samarbeid og glede står svært høyt. Du trenger ikke være
i super god form for å komme hit, men du kan gjøre mye
gøy og komme i veldig god form hvis du vil.
Noen kommer hit for å forberede seg til noe annet for
eksempel militær, politi, redning. Andre kommer hit for å
bytte miljø, få nytt syn på livet, kunne bli bedre i sin egen
sport eller rett og slett få en positiv opplevelse av det å
være tilstede og leve. Felles for alle er at de vil ha et år
med mye trening, være mye ute, bli mer sosial og utfordre seg selv.
I folkehøgskolen får du venner fra hele landet - og
utlandet. På idrettsskolen får du i tillegg venner som
elsker å stupe i basseng, hoppe strikk, padle kajakk, eller
venner som vil bli bedre med ball, bevegelse og
Fitness.
Enten du vil campe ute i villmarken, jakte eller jibbe finner
du folk som er interessert i det samme. Vi driver ikke risikosport med stor risiko og høyt skadepotensial. Vi lærer
hverandre at det å flytte grenser innebærer risiko det er
viktig å være oppmerksom på og planlegge for.
Personlig utvikling er en risikosport! Det er krevende å bli
kjent med seg selv slik andre ser på en. Det å bli
utfordret på etikk, omsorg og solidaritet er like
krevende som et tungt markløft eller en runde med sirkeltrening. Det å bli oppmerksom på hva du vil med tiden
fremover er like krevende som å sette mål for sin trening.

Vi er ikke et treningssenter der andre stirrer når du gir alt!
Vi trener sammen, camper sammen og lager
revy – sammen.
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OK, - vi strammer muskler og titter i speil vi også, men vi
passer på hverandre når vi er sårbare. Alt handler ikke
om presentasjon og selfies.
Enten det er første år hjemmefra eller du kommer rett fra
hybel, er det en stor prestasjon å fungere i et sosialt miljø
som en folkehøgskole. Enten du kobler av med musikk,
bilder, gaming eller serier er det viktig du finner en måte
der du får «tatt litt fri» og kanskje vært litt alene.
Vi starter elevopptaket 1. februar, og fortsetter utover våren til skolen er fylt opp. Det er lurt å være tidlig ute med
søknaden. Da har du størst sjanse til å få det linjetilbudet
du ønsker mest.

Hilsen Lars Petersen, Rektor
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Fotball - Europa
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Følg oss på

@fotball_idrettsskolen

Her legger vi til rette for at du skal få et flott fotballår med å utvikle deg som spiller.
To treningsleirer til Spania og en til Kypros i løpet av året. Fantastiske treningsfasiliteter på skolen.

Vi kan tilby et godt og utviklende fotballår

Undervisningen på skolen består av øvelser, aktiviteter
og kamper som bidrar til at du får et godt og uviklende
fotballår. Vi tilrettelegger for at du vil få en best mulig
individuell utvikling.
I en del av undervisningen blir det differensiert utfra
hver enkelt sine ferdigheter.
Vi kjører ressurstreningsøkter en gang i uka så lenge det
lar seg gjøre. Da er vi innom temaer som: Balanse og
koordinasjon, spenst og hurtighet, styrke og
utholdenhet. Alle økter er selvfølgelig rettet opp mot fotball. Egen svømmehall hvor vi kan restituere etter harde
treningsøkter / kamper.
Vi har fotball på planen hver dag gjennom hele uka.

Kamper

I løpet av året spiller vi mange fotballkamper mot ulike
lag, andre folkehøgskolelag og klubber i nærheten.
Det vil være både 11’er kamper, 7’er kamper og futsalkamper. Alt dette for å få et best mulig fotballtilbud på
skolen. I tillegg drar vi på turneringer.
Alle kamper blir evaluert og analysert.
Vi har inspirasjonsturer for å se både eliteserielag og
landskamper

Trenerkurs - NFF, Grasrottreneren

I et tett samarbeid med Buskerud fotballkrets vil dere
gjennom året få NFF, Grasrottreneren. For å få godkjent
trenerkurset har du i løpet av skoleåret ansvar for treningsøkter med lokale fotballag.

Treningsleirer

Spillersamtaler

Samarbeid mellom spillere og trenere er viktig for å
oppnå utvikling. Derfor har vi gjennom året spillersamtaler i tillegg til kontinuerlig tilbakemelding.
I tillegg har vi et kjempegodt miljø som vil bidra til at du
gjennom dette året vil skaffe deg venner som varer livet
ut.

I løpet av året drar vi på 3 flotte treningsleirer ut av
landet. Om høsten drar vi til Spania og plassen Salou,
1 time fra Barcelona. Når det nærmer seg jul drar hele
skolen til Lanzarote og Club La Santa for å få en uke
med allsidig trening. På våren drar vi til Kypros der vi
trener og spiller kamper mot Kypriotiske lag.
På treningsleirene drar vi og ser på seriekamper så langt
det lar seg gjøre.

Les mer om Fotball Europa
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Movement Culture
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Følg oss på

@movement_culture_idrettsskolen

En allsidig linje for deg som ikke klarer å velge hvilken type idrett eller form for trening du liker best.
Vi blander mange ulike treningsformer med hovedmål om å finne glede i bevegelse.
Kan du hoppe, kan du spinne, kan du krype, kan du
rulle, kan du svinge deg i lekestativene? Kanskje gjorde
du alt dette da du var mindre, men har glemt hvordan
det var? Eller kanskje du har fortsatt å holde på med det
fram til nå, og vil ha mer utfordring.

Hvis du allerede klassifiserer deg som nybegynner i alt,
desto bedre. Kroppen er ment til å beveges og leves i,
og det vil du få mulighet til her.

Dette vil du lære
•

Hva er Movement Culture?

Movement Culture er betegnelsen på en gruppe mennesker som verdsetter fysisk funksjon framfor
fysisk estetikk. De ser forbi enkeltdisiplinene i ulike
idretter, og ønsker heller å forstå kroppen, helse, prestasjon og fysisk kreativ uttrykkelse.
Akrobatikk, dans, yoga, parkour, klatring og
calisthenics er noen eksempler på aktiviteter man er
gjennom i løpet av skoleåret.
”It’s not about training, it’s about moving. Kids do it intuitively. So should you. That is the true fountain of youth.”
- Ido Portal

Hvordan ser hverdagen på linjen ut?

Allsidighet er stikkordet. Gjennom et år på denne linja vil
du utvikle deg i bredde og dybde, der vi
blander mange ulike treningsformer med hovedmål om
å finne glede i bevegelse. På denne linja er ikke målet å
være spesialist. Du vil få prøve nye aktiviteter og kjenne
på hvordan det er å være nybegynner i noe.

•
•

Hvordan beherske og utvikle kroppens fysiske og
mentale egenskaper
Treningsglede
Isolasjon - Integrasjon - Improvisasjon

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar vi på en ukes treningsleir til Lanzarote - Club La Santa. Dette er et av verdens
ledende sportssentre. Målet med skoleturen er en
treningsleir i fellesskap, der du skal oppleve nye og
spennende treningsformer.

Linjetur til Thailand

Linjeturen går til thaiboksingens hjemland, med mye
spennende kultur, historie og kampsporttradisjoner. Der
skal vi trene en uke på et av Thailands beste kampsportsenter, før vi backpacker oss mot Krabi. På veien overnatter vi på hyggelige hostel, trener i eksotiske omgivelser og får mulighet til å oppleve en rekke spennende og
morsomme aktiviteter.

Les mer om Movement Culture
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Allsidig E-sport
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Følg oss på

@idrettsskolen

I samarbeid med Norges E-sportforbund tilbyr Idrettsskolen Numedal folkehøgskole linjefag i E-sport.
Vi ønsker å tilby en allsidig E-sport linje, som også har god fysisk trening.
Linjetur til verdens største digitale festival, DreamHack i Sverige, og felles skoletur til Lanzarote.

Kamp og allsidig trening

Her på skolen liker vi allsidigheten innen E-sport og har
derfor en epoke for hver spillsjanger. De fleste av
spillene er online multiplayer, men vi beveger oss også
mot «speedrun», nostalgiske retrospill som StarCraft og
mer praktiske spill som GuitarHero, dansematter eller VR.
Denne linjen baserer seg på å få med mangfoldet av spill
som det profesjonelt konkurreres i.
Skolen tilbyr kurs og veiledning i E-sport gjennom vårt
aktivitets- og kurssenter. Kursene er rettet mot vårt
lokalmiljø. Har du lyst og interesse for å bli E-sport trener,
kan det bli aktuelt å knytte deg til slike kurs.

Fysisk trening

De andre linjene som skolen tilbyr er innen idrett og
friluftsliv. På skolen har vi opparbeidet oss flotte treningsanlegg som innbyr til allsidig trening.
Vi på E-sportlinja har derfor tilgang til morsom og variert
trening som vi tilpasser vårt nivå. Du må ikke være sprek
for å delta på skolens E-sportlinje, men her har du muligheten til å bli det.

Vi jobber mye med relasjoner

Vi jobber mye med relasjoner og noe av det viktigste
for oss er at du bidrar og gjør dine medelever bedre.
I klasserommet skal det det være positiv stemning, og
tilbakemeldinger skal bli gitt på en oppløftene måte.

Turer og treningsleirer

Vi følger de store internasjonale og profesjonelle
turneringer. Om høsten reiser vi til Sverige for å oppleve
verdens største digitale festival: DreamHack.

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar vi på en ukes treningsleir til
Lanzarote - Club La Santa. Dette er et av verdens
ledende sportssentre. Målet med skoleturen er en
treningsleir i fellesskap, der du skal oppleve nye og
spennende treningsformer.

Krav til utstyr

Ta med deg egen PC og skjerm, og eventuelt gamingstol.

Les mer om Allsidig E-sport
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LinjeX - Villmark
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Følg oss på

@idrettsskolen_villmark

Et år med ekte opplevelser! Spennende aktiviteter der arenaen er skog, vidde, fjelltopp, bre, elv og kyst.
Samhold og turglede uten tidspress der sola starter og slutter dagen. Randonee-uke i Romsdalen.

Ei friluftslivslinje der #uteliveterdetbeste!

Kombinasjonen mellom enkelt villmarksliv og
gnistrende opplevelser gir deg et år du aldri vil glemme!
Noen dager kan være kortreiste eventyr i naturen!
Andre dager kan være lange og deilige der vi nekter
å krype i soveposen, men heller vil sitte våkne under
stjernehimmelen!
Hos oss får du en variert hverdag med magiske øyeblikk og
eventyrlige utfordringer!
Med jevne mellomrom pakker vi sekken for turer til friske
fjelltopper, glitrende isbreer, idylliske vann, viltre elvestryk,
snøkledte fjellvidder, uberørt gammalskog, og vakre kyststriper.
Vi er ofte innom Trillemarka Naturreservat: Et av Norges
største urørte skogsområder, som er nærmeste nabo til
Idrettsskolen. Eventyrer Lars Monsen utalte i TV-serien
«Monsen på villspor»: «Jeg ante ikke at Trillemarka var så
stor, vill og flott altså…».

Hvem passer linja for

Deg som vil bli glad i å være ute! Her stiller vi ingen krav til
søkere i forhold til erfaring, ferdigheter og kunnskap.

Dette vil du lære:
•
•
•
•
•
•
•

Fellesskap og samhold
Prøve nye ting, utfordre deg sjøl
Mestre livet
Mestre aktiviteter med X-faktor, der X`en står for det
ukjente
Mestre alle former for villmarksliv både det snille/enkle og mer spenningsrelaterte
Lære naturen å kjenne
Bli trygg på deg selv og andre

Turer på LinjeX - Villmark

Vi drar ikke utenlands da Nord-Europas råeste villmark
er i Norge. Stikkord for turene gjennom skoleåret er:
bre, sykkel, kajakk, vertikalt friluftsliv, fiske, småvilt- og
storviltjakt, vintertur på Hardangervidda, hundekjøring,
randonee-uke i Romsdalen, fra fjell til fjord, fartsfylt
RIB-tur.

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar vi på en ukes treningsleir til
Lanzarote - Club La Santa. Dette er et av verdens
ledende sportssentre. Målet med skoleturen er en
treningsleir i fellesskap, der du skal oppleve nye og spennende treningsformer.

Les mer om LinjeX - Villmark
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Ballsport
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Følg oss på

@ballsport_idrettsskolen

Dette er linja der ballfølelsen utfordres i mange varianter. Fra matching en mot en, til doublespill og
videre til samhandling som lag i ulike idretter.

Allsidig linje

En meget allsidig linje der du garantert vil få mange
utfordringer, og oppleve ballidretter og andre
aktiviteter som du kanskje ikke har prøvd deg på
tidligere. Det viktigste er at du er glad i ballsport,
og at du gjør ditt beste uansett idrett.
Fokus er delt mellom å utvikle egenferdighet og
å lære metodikk / øvelser knyttet til den enkelte idrett.

Forsmak til videre utdanning innen idrett

Ballsport kan være en forsmak for de som tenker å gå på
NIH eller andre høgskoler med idrett.

NM i volleyball

De siste årene har Idrettsskolen deltatt i NM for
videregående skoler i volleyball, og stammen i laget
kommer fra denne linja.

Treningsleirer

Vi jobber mye med relasjoner

Noe av det viktigste for oss er at du bidrar til å gjøre
dine medelever bedre, og at elevene er flinke til å motivere og støtte hverandre. Hver elev vil få ansvaret for å
instruere resten av gjengen i en eller flere økter gjennom skoleåret, der du selv er med på å velge
idrett og tema.
De forløp vi har med basistrening vil være rettet
opp imot de forskjellige ballidrettenes krav og
forutsetninger.
Vi kjører ressurstreningsøkter en gang i uka. Da er vi
innom temaer som: Balanse og koordinasjon, spenst og
hurtighet, styrke og utholdenhet. Alle økter er
selvfølgelig rettet opp mot ballsportaktivitet.

I løpet av året drar vi på 3 treningsleirer, hvor alle har en
varighet på en uke hver. På høsten drar vi til Salou i
Spania, en time sør for Barcelona.
I desember drar hele skolen til Lanzarote og Club La
Santa. Et av verdens største og beste treningsresorter,
hvor man kan velge og vrake mellom alt mulig av
aktiviteter og treningsmetoder.
På våren drar vi nok en uke til Spania, denne gangen til
La Nucia. La Nucia er kåret til Europas beste småby på
sport, og det er enkelt å skjønne hvorfor!

Les mer om Ballsport
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Functional Fitness OCR
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Følg oss på

@fitness_idrettsskolen

Linja for deg som vil ha et variert år med mye intensiv trening.
Utvikling av fysisk og mental utholdenhet inne på boksen og ute på hinderløypa står sterkt
på programmet. Treningsleir i Thailand

Variert og funksjonell trening

Variert og funksjonell trening ved høy intensitet er
grunnlaget for et år på denne linja.
Her vektlegges et sunt og helhetlig syn på kropp og helse, hvor vi hjelper og bygger hverandre opp.
Obstacle Course Races (OCR) er den perfekte arena til å
teste dette ut i praksis. Derfor starter og avslutter vi året
med det.

Fra nybegynner til atlet

God bevegelse og teknikk prioriteres før intensitet, og
individuell tilpasning er en viktig del av treningen.
Slik kan nivået justeres til alle atleter, så du kan være
med på lik linje om du klassifiserer deg selv som
avansert eller nybegynner. God restitusjon, både aktivt
og passivt, er også en viktig del av trening, og vil være en
fast post på ukeplanen.

Hvem passer linja for?

Om du liker variert og høyintensiv trening både inne og
ute, og har lyst på et år hvor du i fellesskap med andre
utfordres og når nye mål, er dette linja for deg!

Dette vil du lære
•
•
•
•

Functional Fitness, metode og filosofi
Løfteteknikk innen styrkeløft og olympiske løft
Planlegging og periodisering av trening
Samarbeid og treningsmentalitet

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar vi på en ukes treningsleir til
Lanzarote - Club La Santa. Dette er et av verdens
ledende sportssentre. Målet med skoleturen er en
treningsleir i fellesskap, der du skal oppleve nye og
spennende treningsformer.

Linjetur til Thailand

På våren går turen til Thailand, nœrmere sagt Phuket,
hvor alt ligger til rette for en fantastisk uke med
Crossfit og hinderløype trening. Så tar vi ryggsekken fatt
og beveger oss mot Krabi.
På veien overnatter vi på hostel, trener i eksotiske
omgivelser og får mulighet til å oppleve en rekke
spennende og morsomme aktiviteter.

Les mer om Functional Fitness OCR
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LinjeX - Action
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Følg oss på

@linjex_idrettsskolen

Et actionfylt skoleår der vi får fram X-faktoren i deg, gjennom spennende utfordringer.
Mange aktiviteter, mestringsfølelse og godt samhold.
To treningscamper i løpet av skoleåret, der en går til Alpene

Adrenalinkick på ditt eget ferdighetsnivå

Vi er opptatt av at du skal få adrenalinkick på ditt
eget ferdighetsnivå, og vi hjelper deg gjerne med å flytte
dine grenser, og du vil møte situasjoner der «bånn gass»
og fokus over tid er viktig for å mestre utfordringer,
aktivitet og hverdag.
Samhold og kameratskap er viktig for å ha kontroll i
krevende situasjoner. Trivsel og trygghet er avgjørende
for fellesskap og utvikling! Fokus er at hver enkelt skal
ha utvikling uavhengig av ferdigheter og nivå.

Dette vil du oppleve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportsklatring, buldring, rappellering, pendelhopp
Friluftsliv vinter: navigasjon, skredlære, snøhule
Downhill-sykling / Terrengsykling
Vindtunnel
Skyting; rifle og hagle, reball / paintball
Klippehopping
Brasiliansk Jiu-jitsu
Gocart
Stortrampoline
Ski / snowboard
Basistrening
LinjeX-Games. 71*nord inspirerte konkurranser

Noen tema er smakebiter og happenings, mens andre
tema er mer omfattende.

Hvem passer linja for?
•
•
•

At du har lyst til å være aktiv og prøve nye ting.
At du er nysgjerrig på deg selv og hvordan du
reagerer i ulike situasjoner.
At du vil oppleve hva samhold og felleskap kan
skape av energi og mestringsglede!

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar vi på en ukes treningsleir til
Lanzarote - Club La Santa. Dette er et av verdens
ledende sportssentre. Målet med skoleturen er en
treningsleir i fellesskap, der du skal oppleve nye og
spennende treningsformer.

Treningscamp til Alpene

Turen på vinteren går til Alpene i Sveits / Østerrike.
Vi søker ville fjell, spennende og deilige øyeblikk på ski
og snowboard. Det handler om park, pudder og
vertikal glede!

Les mer om LinjeX - Action
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Ledertrening - 2. års elever
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Følg oss på

@idrettsskolen

Linja for deg som har hatt et supert år på folkehøgskole, og som ønsker et år til, der du kan utvikle
gode trener- og lederegenskaper retta mot idrett. Du bidrar i det miljøskapende og faglige arbeidet
på skolen og du har praksis og følger en av de andre linjene.

Dette vil du oppleve
•
•
•
•
•

Du vil få teoretisk ledertrening og praksis ved å være
knyttet opp til en av de andre linjene ved skolen.
Du vil få ansvar for miljøskapende aktiviteter for
elevene, og du vil få treneroppgaver knyttet til
skolens aktivitetssenter for lokalmiljøet.
Du vil jobbe i team på noe, sammen med linjelærer
på andre felt og noe vil du stå ansvarlig for helt selv.
Som andre års elev er du spesiell.
Du kjenner folkehøgskolen godt fra elevsida.
Samtidig skal du være elev et år til, men også være
en leder under opplæring.
Du vil ha faste møter med linjelærer, og lederteamet
ved skolen.

Hva forventer vi av deg
•
•
•
•
•
•
•

At du er lojal ovenfor skolens reglement
Er et bindeledd mellom elev og lærer
Klare å skille roller
Har energi og gir av deg selv
Arrangere sosiale aktiviteter på kvelden
Være ansvarlig for idrettsmateriell
Delta på kurs

Nyttig informasjon

Andre års elevene vil få mulighet til å ta kurs og
valgfag som støtter opp om ledertreningskompetanse.
Vi gjennomfører intervju med alle som søker på
Lederlinja – andre års elev. Du må enten ha vært elev
ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole eller en
annen folkehøgskole.

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar vi på en ukes treningsleir til
Lanzarote - Club La Santa. Dette er et av verdens
ledende sportssentre. Målet med skoleturen er en
treningsleir i fellesskap, der du skal oppleve nye og
spennende treningsformer.

Treningsleirer på linja

Destinasjon for linjetur avhenger av hvilken linje du er
knyttet opp til.

Les mer om Ledertrening - 2. års elever
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Fellesfagene
Gjennom fellesfagene utfordrer og veileder vi deg faglig, sosialt og personlig. Hver elev må bidra i
fellesskapet for å skape et kreativt, godt og trygt miljø. Fellesfagene har ulike tema hvor du lærer å
utvikle deg selv og medelever. Du får faglig input innen idrett, estetiske fag og kultur.
Felles opplevelser skaper samhørighet og glede.

Morgensamlinger

Husmøter / internatliv

Ansvaret går på omgang mellom lærere og elever.
Du får veiledning underveis og tilbakemelding i
etterkant. Innholdet bestemmer du, men hensikten er
at vi skal få en positiv start på dagen.

Hver husgruppe har en del praktiske gjøremål som
internatvask, morgensamlinger, kjøkkentjeneste,
felleskvelder og festkvelder.

Vi starter skoledagen med felles samling i auditoriet
kl. 08.30. Vi ser nyhetene på TV, og har ord for dagen.

Storfag

Storfag fokuserer på å gi elevene innsikt i hvordan
utvikling av ferdigheter og prestasjoner kan foregå.
Her får du muligheten til å utvikle deg faglig, sosialt
og personlig gjennom refleksjon og kreativitet.

20

Husgruppene er skolefelleskapets lim. Vi deler inn i
husgrupper etter hvor du bor på internatet.

Samtidig skal den ivareta et godt miljø for hver enkelt,
og for alle på skolen.

Linjeseminarer

Alle linjene har ansvar for å arrangere et linjeseminar
for resten av skolen. Dette gir deg en innsikt i de andre
linjene på skolen, og en fin erfaring med å instruere
andre.

Les mer om fellesfagene

Foredrag / workshops

Foredrag / workshops tar for seg ulike temaer og
holdes av skolens lærere eller eksterne foredragsholdere.
Eksempel på temaer:
• Idrett uten alkohol
• Ulike Challenger
• Strømmestiftelsen - bistandsarbeid
• Himmeljegerne
• Juleverksted
• Utdanningsmesse
• Karriereveiledning

Felleskvelder / fester

Elever og lærere har ansvar for å arrangere felleskvelder og fester gjennom skoleåret.

Prosjektuker

Vi har to prosjektuker i løpet av året organisert på tvers
av linjer og faggrupper.

Felles skoletur til Club La Santa, Lanzarote
Hele skolen reiser på en felles treningsleir til Club La
Santa på Lanzarote. Dette er en av verdens ledende
sportssentre.
Les mer om senteret på: www.clublasanta.dk

Vårtur

I avslutningsuka arrangerer vi en sosial tur i nærområdet. Vi drar i gang sosiale aktiviteter og overnatter
under åpen himmel. lavvo eller telt.
Til turen trenger du:
• Sovepose
• Ryggsekk
• Liggeunderlag
• Varmt tøy

Ta Vare

Ei uke hvor vi arrangerer kortfilmfestival. Elevene lager
kortfilmer som avsluttes med permiere og prisutdeling
i rene Hollywood stil.

Skolen er med i et trafikksikkerhetsprosjekt i
samarbeid med Trygg trafikk og Viken fylkeskommune.
Vi har fokus på sikker ferdsel i trafikken, når vi er ute og
trener eller er på reise.

Den andre uka lager vi revy og forbereder aktiviteter og
inviterer familie og venner til ei hyggelig helg på Idrettsskolen. Her får elevene vist frem hvordan det er å være
elev på Idrettsskolen.

I samarbeid med Statens vegvesen arrangerer vi temakveld der elevene blant annet får prøve bråstopp og
veltepetter.
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Valgfagene

Vi tilbyr deg både lærer og elevstyrte valgfag i løpet av året. Etter endt skoleår har du hatt mange interessante
valgfag. Du får muligheten til å dyrke egne interesser eller teste deg på fag som du kanskje aldri før har hatt, men
ønsker å lære mer om. Her på skolen har vi valgfag to til tre ganger i uka fordelt på flere perioder.
Hvilke fag vi tilbyr hvert år, avhenger mye av hvilke lærere vi har til disposisjon i de ulike periodene.
Elevstyrte valgfag er også styrt ut i fra hva elever både ønsker og kan bidra med, de ulike årene.
Her er noen eksempler på hva du kan velge
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Band

Bra mat

Par akrobatikk

Basketball

Svømming

Sjakk

Jibbing

Livet er best ute

Streetdance

Les mer om valgfagene

Treningsanleggene

Idrettsskolen er unik i forhold til antall treningsarenaer som ligger på skolens område.
Disse brukes i undervisning samt står til disposisjon for deg på fritida. Treningsanleggene på skolens område gir
deg topp treningsmuligheter. Bare tenk deg å ha en idrettshall og en svømmehall som nærmeste nabo.
Lett tilgang til svømmebasseng, styrkerom, dans- og fitnessaler, spinningrom, fotballbaner, klatrevegg,
beachvolleyballbaner, rulleski-/ lysløype, parkour park mm.
Du er velkommen til å ta det i bruk.

Svømmehall

Idrettshall

Styrke- /functional fitness

Speilsal

Klatreanlegg

Fotballbaner

Mini-park

Beachvolleyballbaner

Rulleski-/ lysløype

Les mer om treningsanleggene
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Idrettsskolen Numedal folkehøgskole

Skolens motto er ”La kroppen leve”

Dette mottoet har vi:
• Fordi kroppen er laget for å være i bevegelse
• Fordi vi er en skole med humør, aktivitet og energi.
• Fordi det å leve har med følelse, tanke, fantasi å
gjøre – og alt dette samles i kroppen.
I idrett er det viktig å kunne yte sammen med andre –
slik er det også hos oss. Enten du spiller en fotballkamp,
har kjøkkentjeneste, står på scenen i en revy, eller sikrer
i klatreveggen.
Du bor du på tomannsrom, og har mange venner bare
en dørstokk unna, noe som gir deg opplevelser og utfordringer sammen med andre.

Mål

Skolen har som mål å gi unge mennesker kunnskap i
idrett, og kunnskap om deg selv.
Dette er våre mål:
• Vi skal være tydelige verdiformidlere.
• Vi skal ha respekt for oss selv og andre.
• Du skal få en faglig, sosial, kreativ og personlig ballast med deg som gjør at du kan stå for egne valg.
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•
•

Du tør gå foran
Du kan ta og gi konstruktiv kritikk

Humør-respekt-likeverd

Vi er opptatt av humør, idrettsglede, og at alle er aktive
deltakere i et inkluderende fellesskap.
Idrettsskolen har 3 grunnverdier med utgangspunkt
i allmenndanning og idrettens verdigrunnlag.
Disse er:
Humør: Det vil si at vi viser engasjement, skaper
arbeidsglede rundt oss, og verdsetter humor.
Respekt: Vi behandler folk på en god måte, og har forståelse for andres meninger
Likeverd: innebærer (en tanke om) at alle mennesker
har like stor verdi og er like verdifulle.

Skoleåret

Hovedkurset starter i slutten av august og avsluttes i
midten av mai.
Halvårskursene: Høstkurset starter i slutten av august
og vårkurset starter i begynnelsen av januar.
Vi har en del undervisning på lørdager og i tillegg
enkelte søndager.

Les mer om Idrettsskolen Numedal folkehøgskole

Kompetanse - 2 tilleggspoeng

Du får vitnemål ved fullført skoleår. Ett år på Idrettsskolen gir deg 2 tilleggspoeng til høgere utdanning.
Du vil også få et linjebevis i linjefaget. Vi har ingen
eksamener eller karakterer.

Søknad - ingen søknadsfrist

Vi har ingen søknadsfrist. Vi starter å behandle
søknader 1. februar hvert år, og tar opp elever
fortløpende fram til skolestart.
Det kan lønne seg å være tidlig ute for å få tilbud om
plass på den linja du mest ønsker deg. Du må være fylt 18
år innen 1. januar i skoleåret, for å kunne søke.

Mat

Vi serverer deg fire måltider daglig. Vi er opptatt av at alle
måltider skal være næringsrike, sunne og varierte - og
smake godt.

Beliggenhet

Skolen ligger i Rollag kommune i Viken fylke.
Vi holder til midt i Numedal mellom skisentrene
Kongsberg og Geilo - To timer fra Oslo.
Tog og bussforbindelse med Oslo, Stavanger og Bergen.
Vi har mye flott natur rundt oss - Numedalslågen,
Trillemarka, Vegglifjell og Hardangervidda

Stipend og lån fra Lånekassen

Skolen er godkjent for støtte fra Lånekassen.
For søknad og mer informasjon, se lanekassen.no.

Økonomi - alt er inkludert i prisen

Skoleprisen inkluderer alle utgifter. Prisen vil variere noe
fra linje til linje. Mer informasjon finner du på
hjemmesidene våre, www.idrettsskolen.com.

Internatene

Vi er en internatskole. Skolen har plass til 103 elever fordelt på 4 internat; Stabburet, Låven, Nansen og
Nordstua. Internatene er en viktig arena for det
sosiale liv og trivselen på skolen. De fleste elevene bor på
dobbeltrom.

25

Hva sier elevene?
Andreas Ellingsen
Jeg setter mest pris på alle
fasilitetene vi har her på skolen! Egen
svømmehall, styrkerom, klatrehall,
idrettshall og masse mer gjør at vi
aldri kjeder oss.

Sara Thun
Høydepunktet for meg var
treningsleiren til Kypros.
Der hadde vi mange fine økter, og
mange fine folk å være sammen med
- sykt sosialt.

Haakon Kirksæter
Noe av det jeg liker best med idrettsskolen er alle de fantastiske treningsfasilitetene skolen har.
Jeg er også vanvittig fornøyd med det
gode miljøet som lærerne og elevene
skaper både i fagene og på fritiden.

Celine Varman Aamodt
Internatlivet har gjort meg mer
voksen. Jeg har utviklet meg
sosialt. Har lært mye om meg selv, og
hvordan jeg fungerer sammen med
andre. Det har vært en fin gjeng å bli
kjent med.

Christian Vigerust
Jeg har satt mest pris på hverdagen. Hyggelig å trene sammen
med andre som er glade i å trene.
Her er det så mye å gjøre i løpet av
en dag. Og jeg har lært mye nytt.

Silje Brennesvik Pedersen
Skoleturen for hele skolen til La
Santa var en tur som jeg satte stor
pris på. Den betyr mye for fellesskapet på skolen. Vi fikk prøvd nye
ting og en fin variasjon til hver-dagen.
Linjeturen hadde også mye å si for
fellesskapet på linja.
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Følg oss på

@idrettsskolen
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