
SETESDAL FOLKEHØGSKULE 2010 ->
Arne Brattekleiv

Rektor



Me vil takke fylkesordfører Gro Bråthen og 
fylkestinget i Aust Agder for løyving til utvikling 
av Setesdal Folkehøgskule

Me vil takke Setesdal Regionråd for støtte til 
utvikling av Setesdal Folkehøgskule

Takke Valle kommune for støtte til infrastruktur



Organisering

Styret i stiftinga- Eigarstyret- Stiftarar Valle kommune og NMF 
Valle kommune

Olav K. Hovet - styreleiar

Hildeborg Homme - styremedlem

Åse Ingebjørg Flateland - styremedlem

Norges Motorsportforbund 

Roy N Wetterstad - nestleiar (ut av styret. Mette Moen Knutsen inn fra vara)

Kjetil Bredesen - styremedlem (nestleder)

Stein Føreland Straume - varamedlem

Liv Tanche-Larsen - konstituert  rektor og sekretær for styret

Skulestyret - Eigarstyret + tilsettrepresentant+ elevrepresentant

- Saker som gjeld dagleg drift og tilsettingar

Hylestad Eigedom AS - Datterselskap, eigarstyret er styre

16 års aldersgrense



Målsetting Setesdal folkehøgskule i 100

• Mål 100 elevar, 20 tilsette

• Store investeringar og stort kapitalbehov

• Utviklingsarbeid; nye linjer, attraktiv skule, arbeidsplassar, bygg og utstyr

• Vi vil vidare i samarbeid med gode hjelparar

Ansatte drifter- styret driv utvikling
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Historikk
• Prosjekt i etterkant av nedlegging VGS- Musikk, dans, drama

• Prosjektleiar tilsett 2006 , samarbeid Aust-Agder Fylkeskommune og Valle 

kommune. Prosjektperiode to år 

• Forlenga prosjektperioden på 40 % (2008-2009) plan 70 elevar

• Godkjenning over statsbudsjett oktober 2009 for 40 elevplasser –

• Statsråd Kristin Halvorsen -vedtok

• Oppstart hausten 2010- 40 elever

• Fylkesmann Djupedal
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Historikk
• Hausten 2017 -Budsjettavtale KRF – Regjering godkjenning 70 elevar

• Hausten 2018 - 60 elevar på internat og mellombels brakker

• Budsjettavtale KRF-Regjering haust 2018- auke til 87 elevar

• Revidert statsbudsjett 2019 - presiseres at løyving haust 2018 er til 87 elever

• 2019 - Setesdal Folkehøgskule etablerar seg på Nomeland
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• Vedtok i aprilmøtet 2019 å selge Hylestad Skule til Setesdal 
Folkehøgskule

• Overtaking 21.06.2019 etter at skulen var slutt og kommunen og 
foreldre  hadde flytta alt  ut.

• Starta graving/sprenging på kjøpt tilleggsareal  mandag 6.mai

• Elevane flytta inn i skule og hyblar 20. august

• Finansiering ordna i august. Skjøte tek tid , kausjoner frå
styremedlemene alternativ .

• Infrastruktur – me ønsker same vilkår som Valletunet

• Me ønsker ikkje å få avslag på søknader via Valle Radio

• Mai 2020 mangler oppdatert avtale Åraksøyne og avtale om gymsal 



Hovudoppgåver til styret

• Styret har ansvar for strategi- og utviklingsarbeid

i den svært aktive perioden skulen er i no
• Fylgje opp drifta av skulen

• Kontroll og oppfølging økonomi

• Marknadsstrategiar

• Prosjekt nye linjer

• Auke elevtal til 100

• Finasiering av bygg, nye linjer, samarbeid med lokale, 

regionale, nasjonale og internasjonale 

samarbeidspartnarar
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Valle kommune -
tema til drøfting
• Reinhald

• Avtale bruk av bane på Åraksøyne

• Gymsal- forholdsmessig kostnadsdeling

• Vatn og avlaup på Nomeland
• Vatn og avlaup- kryssing RV9

• Ny pumpekum avlaup

• Brannhydrant

• Drift vatn og avlaup?
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• Leigeavtale verkstadbygg Åraksøyne
Over kr.2000 pr. m2- DYRT

• Ny trafo
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https://twitter.com/jantoresanner


Instruks om utbetaling 16 års aldersgrense



16 års aldersgrenseArbeidsplassar- utvikling
Status mai 2020- 87 elevar- 16 stillingar- 13 årsverk

• Status 2017  5,3 mill i statstilskot og samla budsjett 7mill

• Budsjett 2020 9,98 mill i statstilskot og budsjett 16 mill for 87 elevar

• Auken i statstilskot skuldast styret sin store  målretta og aktive jobbing 
for å kome opp i målet 100 elevar og 20 tilsette.

• Har vore mykje arbeid og ikkje så lett som alle sa å auke frå 40 elevar. 
Me måtte vegen om 2 statsbudsjett og 1 revidert statsbudsjett for å 
kome i 87 elevplasser

• Evje har 112 elevar og 13 mill i statstilskot for 2020 td



Elevutvikling skuleår 16 års aldersgrense
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Linjer

Eksisterande Obligatorisk valfag
Motocross - Arrangement

Enduro - Klubbdrift

Trial

Klatring

E-sport

Under utvikling
Folkemusikk- prosjektstilling 50%
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16 års aldersgrense

Nye lokalitetar og areal 
- gode mulegheiter
Røde areal-tilleggareal



VEGEN 
FRAMOVER

2019 

- kome på plass på Nomeland

2020 

Konsolidere etter veksten og starte  planlegge

Bygge godt omdømme,fylle eksisterande linjer 
og utvikle nye linjer . Stabilisere organisasjon 

2021- Utvikle vidare- linjetilbod-organisasjon  , 
fortsette planlegging  for  bygging 
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2019

Flytting av skule

Oppretting  linje folkemusikk

Planlegging utleige bygg og kurs- eigedomsselskap Hylestad Eigedom AS

2020

Konsolidering og arbeid med vidare utvikling av skulen

Når skulen er flytta og drift er prøvd ut, for skuleåret 2019-2020 er det naudsynt med 
evaluering av drift og organisering. Finne ut kva som fungerer og kva som må endrast 
og lage nye planer basert på dette. 

2021

Planlegging permanente overnattingsbygg med fokus innovasjon og bærekraft

Vidareutvikle eksisterande linjetilbod- heile tida søke betre løysingar

Vidareutvikling linjetilbod innafor fleire aktuelle 

2022

1. byggetrinn, elevbustader

Evaluering drift og tilbod

Nye prosjekt
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2021/2022

• 38 elever + 6 elevstipendiater ved oppstart

• 26 elever + 6 stipendiater ved skoleslutt

• Motorsport – kostbare linjer
• Baneleie

• Antall lærere 
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2022/2023

• 22 elever + 3 elevstipendiater nå

• Motorsport nedlagt – for dyr
• Vanskelig å rekruttere 18-åringer

• E-sport nedlagt

• Linjer:

• Reiseliv Aktiv (10+1)

• Paragliding (3+1)

• NLCN (4)

• Klatring (5+1)
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2022/2023

• Godt og harmonisk skoleår så langt

• Ingen disiplinærproblemer

• Omlegging av linjeøkonomi
• Linjebudsjett per elev

• Redusert antall ansatte til minimum

• Reduksjon i statsstøtten: 
• 2021: 10,2 mill

• 2022: 8,8

• 2023: 8,05 mill
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2023/2024

• Må øke elevtallet

• Linjer (tre nye) (https://www.folkehogskole.no/skole/setesdal#linjer):

Natur, kultur og aktiviteter som er naturlige for området

• Reiseliv Aktiv 

• Klatring og bratt uteliv

• Paragliding – Ekstremsport

• NLCN (Norwegian Language, Culture & Nature)

• Ski Brett Fjellredning 

• Digital markedsføring med video og foto

• Anno Setesdal – Fjellreinens rike (https://www.folkehogskole.no/skole/setesdal/anno-setesdal-
fjellreinens-rike-1)
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https://www.folkehogskole.no/skole/setesdal#linjer
https://www.folkehogskole.no/skole/setesdal/anno-setesdal-fjellreinens-rike-1


2023/2024

• Økte strømutgifter
• Faller utenfor støtteordningene
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2023/2024

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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