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FÆRDER FOLKEHØGSKOLE 
Foreningen Færder Folkehøgskole arbeider for å etablere en folkehøgskole i de gamle militærforlegningene på 

Østre Bolæren. Foreningen består av lokale ildsjeler, folk med lang erfaring fra folkehøgskolen på nasjonalt nivå, samt 

representanter fra Færder – og Tønsberg Næringsforening, FN-sambandet, USN, samt en intensjonsavtale med 

Redningsselskapet. Søknad om godkjenning av Færder folkehøgskole er allerede sendt inn til Utdanningsdirektoratet og vi håper 

nå å få på plass en leieavtale med Færder kommune. 

Lokal forankring og globalt utsyn 
Færder Folkehøgskole er tuftet på de tradisjonelle verdiene i folkehøgskolepedagogikken med kulturell dannelse, personlig 

vekst og aktiv deltakelse for den enkelte. Vi skal være del av et fagligfellesskap på skolen, et lokalt felleskap i regionen og et 

globalt fellesskap i verden.  

Færder Folkehøgskole er forankret i FNs bærekraftsmål og disse skal implementeres i drift og undervisning.  

Færder Folkehøgskole blir Norges første folkehøgskole i en nasjonalpark. Skolen vil delta aktivt i arbeidet med å legge til rette 

for bærekraftige aktiviteter i parken, samt bidra til forvaltningen og utviklingen av nasjonalparken. Færder Folkehøgskole skal 

bidra til å holde Bolærneøyene åpne og tilgjengelige for allmenheten. 

Hva er Færder folkehøgskole? 
Lære for eget liv  
Den enkelte skal få utvikle seg og lære på sine egne 
premisser og ut fra sine behov. Hver elev skal 
oppleve mestring. 
 
Skolens «pedagogisk fotavtrykk» skal oppleves som 
viktig i hver enkelte elevs liv. 
 
 

Lære for alt liv  
All aktivitet ved Færder Folkehøgskole knyttes til de 
miljømessige konsekvensene denne har. 
 
Skolens «miljømessige fotavtrykk» skal være minst 
mulig. 
 
 

Lære for hverandres liv  
Elevene skal oppleve seg som del av et faglig og 
sosialt fellesskap basert på vennskap, anerkjennelse 
og respekt. 
 
Skolens «sosiale fotavtrykk» skal være stort og 
positivt betydningsfullt for den enkelte elev. 
 

Aktiv og kollektiv læring  
Færder Folkehøgskole skal legge til rette for aktiv 
læring både for den enkelte og for fellesskapet ved 
skolen. Læreren skal gjennom sin faglige og 
pedagogiske kapasitet være mentor og tilrettelegger 
for elevene i deres faglige og personlige utvikling 

Folkehøgskolen gir en arena for danning og vekst – en frihet til læring.  

Folkehøgskolen styrker elevenes kompetanse innen kreativitet, samhandling, etikk, prosjekt, nettverk, selvvurdering, analyse og 

presentasjon. Dette er kompetanse som er essensiell for å mestre eget liv og et moderne arbeidsliv.  

Støtt etableringen av Færder Folkehøgskole!  
Ved å være med på Spleis for å reise kapital til prosjektering og etablering før folkehøgskolen får statstilskudd vil du bidra til at 

Foreningen Færder Folkehøgskole kan realisere Færder folkehøgskole. 

https://spleis.no/faerderfolkehogskole   

Foreningen Færder Folkehøgskole og samarbeidspartnere 
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