
Litt om internatliv, hvordan du kommer deg hit og om økonomi

VELKOMMEN!



DITT NYE HJEM!
Hei, jeg heter Inger og er internatleder på Risøya. 

Internatet en viktig arena. Hos oss bor studentene i tre internater, de fleste bor i 3. eller 
4. etasje i Hovedbygget, en stor gruppe bor i 2. etasje i nybygget vårt, og en gruppe 
bor i 3. etasje i Bassengbygget. Og blir det aldeles fullt bor noen i villaen Fjelltun. Våre 
internatrom er enten nye, eller pusset opp de senere årene.

Elevene bor på dobbeltrom eller enkeltrom, men vi anbefaler elevene våre å søke seg til 
dobbeltrom, kanskje kommer du til å dele det med en av dine beste venner?

Uansett hvor du bor, vil du oppleve at internatlivet er et aktivt liv med mange 
muligheter. Trenger du noen å spille innebandy med i gymsalen, må du sjelden bevege 
deg langt før du har funnet nok spillere til to lag. Vi har en stor stue og noen flere 
små, men det er Peisestua som er det viktigste samlingsstedet på ettermiddagene og 
kveldene. Her er det musikkanlegg, TV, biljard og internett.

Selv om Peisestua er et viktig samlingssted, er nok skolens hjerte i matsalen. Matsalen 
er naturligvis samlingspunktet under de fire daglige måltidene, men det er mer enn 
en kantine. Her formidles beskjeder, avtaler gjøres for ettermiddagens bandøving, 
kveldsaktiviteter annonseres og gode vennskapsbånd knyttes. Å møte gode venner 
over en kopp te etter kveldsmaten er absolutt med på å gi et år for livet!

Jeg gleder meg til å bli kjent med deg. 
Velkommen!

Inger Ekedal 
Internatleder

Epost: husmor@risoy.fhs.no
Tlf: 37 19 93 53





HVA KOSTER DET?
Undervisningen i folkehøyskolene er gratis. Studentene betaler for kost og losji og for utgifter 
til utstyr og reiser. I prisene ligger alle nødvendige utgifter, slik at det ikke skal komme ukjente 
pliktige småbeløp i tillegg.

FELLESUTGIFTENE DEKKER:
• Felles undervisnings-materiell, utstyr, bøker, m.m. 
• Årbok. 
• Ekskursjoner. 
• Vinteraktivitetsuke på fjellet. 
• Kostnader ved valgfag. 
• Kostnader ved sideemne. (Gjelder ikke dykking sideemne). 

Prisene er ulike på linjene pga. varierende utgifter til utstyr og turer/ekskursjoner. 
Dykkere må holde ABC-utstyr selv. Se også egen informasjon om dette.

ENKELTROM
Koster kr 4.000,- pr år. Vi kan ikke love enkeltrom til alle som ønsker det. 

INNMELDINGSPENGER
Ved bekreftelse på at du tar imot tildelt skoleplass, betaler du kr. 2.000,- i innmeldingspenger. 

BETALING 
Innbetalinger til skolen er tilpas-set Lånekassens utbetalinger. 
Ved avbrutt skoleår, uansett årsak, betales det for 6 uker etter sluttdato. 

DIETTER
Cøliaki/glutenintoreranse kr 10.000,- pr. år, laktoseintoleranse kr 6.000,-, vegetar kr 8.000,-.



EVENTUELLE TILLEGG:

Dykking sideemne har en ekstra kostnad på 
kr. 3500,- som dekker utgifter til materiell og 
sertifisering. 

Jegerprøvekurs arrangeres dersom interessen er 
stor nok. Pris ca. kr. 2.500,-.
 
Studieturer er, i motsetning til linjeturer, åpne for 
alle som ønsker å delta. Kostnader i forbindelse 
med studieturer kommer i tillegg. Linjeturer er 
inkludert i linjetillegget. På grunn av svingninger 
i valutakursene kan kostnader på enkelte studie-
turer og linjeturer bli noe høyere.
 

FORSIKRINGER
Du trenger reiseforsikring og innboforsikring. 
Sjekk om du allerede har hjemforsikring, felles 
reiseforsikring eller lignende som dekker dine 
behov for reise og fritid. 
Husk å undersøke dette - før uhellet er ute!
 
STIPEND OG LÅN 
kan søkes i Statens lånekasse for utdanning. 
Spørsmål om lån og stipend rettes til Statens 
lånekasse på tlf. 04545 (telefontid 12.00-15.00)
 
Studentene søker direkte til Lånekassen på Inter-
nett. Det er studentenes ansvar å søke stipend 
og lån!  
 
Mer info på www.lanekassen.no.

LINJEFAG KOST & 
LOSJI

FELLES
UTGIFTER

LINJE
TILLEGG

SUM

Dykking 72.000 12000 20.000 104.000

Seil-Surf-Kite 72.000 12000 20.000 104.000

Trening, Friluftsliv og Reise 72.000 12000 21.000 105.000

Reise, Aktivitet, GoPro 72.000 12000 21.000 105.000

Tegne, Male, Reise 72.000 12000 21.000 105.000

Redning, Sikkerhet og Ledelse 72.000 12000 20.000 104.000

Reise, Livsstil og Helse 72.000 12000 21.000 105.000

Musikal, Artist, Reise 72.000 12000 21.000 105.000

Aktiv bo og fritid* 72.000 12000 20.000 104.000

* Kostnader for særskilt tilrettelegging må påregnes. Det kan søkes offentlig støtte til dette. Kontakt skolen for 

informasjon. Se mer om dette på www.risoy.fhs.no



KOMMUNIKASJONER
Slik kommer du til Sørlandets perle:

FLY: Kjevik er nærmeste flyplass. Derfra buss til Arendal, Tvedestrand og Risøya.
(Eventuelt: Torp flyplass - Sørlandsbuss/Kystbuss videre til Tvedestrand og Risøya 
- sjekk på forhånd hva som korresponderer)

TOG: Nærmeste togstopp er Vegårshei Stasjon.

BUSS: Ta Sørlandsekspressen eller Konkurrenten til Tvedestrand. Fra Tvedestrand 
tar du lokalbuss til Gjeving, nyter utsikten når du kjører over den blå brua til Risøya, 
og går av foran Hovedbygget.

MED EGEN BIL: Følg E18 til Tvedestrand, ta av mot Tvedestrand og Lyngør, 
og følg RV 411 og skiltene til Risøya.





SKOLEN STARTER 26.AUGUST
VELKOMMEN TIL ET ÅR FOR LIVET!
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