
Ledertreningslinje  2019-2020  

Høgtun tilbyr ca 8-10 elever plass på vår ledertreningslinje for skoleåret 2019-2020. Som elev blir du i tillegg
til å være en del av ledertreningsklassen knyttet til en av skolens hovedlinjer og en plusslinje/valgfagmix 
etter jul. Før jul vil du ha undervisning på tirsdager når de andre elevene har valgfag 3 / plusslinje. 
Funksjonsområdene vil være innenfor linjefag og skolemiljø. Du vil bli fulgt opp av linjelærer og en lærer 
som har hovedansvaret for ledertreningsklassen. Du må være fylt 19 år for å komme inn, og det er en stor 
fordel om du har gått et år på folkehøgskole. (men det trenger ikke være på Høgtun). Vi kaller gjerne elevene 
på linja «stipper».

Undervisning.
Du følger undervisningen på hoved og plusslinjene. I tillegg vil du være en del av ledertrenings-klassen der 
det blir både undervisning og praksis innen organisasjon og ledelse. Denne undervisningen blir lagt når det 
er fellesfag/vask/valgfag, og fire dager før skolen starter. Du er fulltidselev på Høgtun fhs, og har krav på 
utdanningsfinansiering gjennom lånekassen.

Oppgaver 
• På linjene: Ledertreningselevene følger hoved/pluss-linjene som en vanlig elev. De vil aldri ha 

undervisningsansvar, men læreren vil kunne inkludere dem i planleggingen av opplegget på linja.
• Skolemiljø: I skolemiljøet er stippene et viktig bindeledd mellom elevene og personalet. Det er viktig 

at ledertreningsklassen bidrar til å fremme skolens kristne målsetning. Hovedoppgaven er å 
medvirke til et godt miljø blant elevene, og mellom ansatte og elever. 

• Hjelpetilsyn: Ledertreningselevene har hjelpetilsyn.
• PR-arbeid: Ledertreningselevene kan bli spurt om å delta på stand på utdanningsmesser o.l.
• 4 dager med Aktiv hverdag. Hver stipp hostpiterer 4 dager i løpet av året på linja «aktiv hverdag». 

Stippen får da brukt sitt fagområde fra hovedlinja for å være med å legge opp ett opplegg for Aktiv-
hverdag linja.

• Andre oppgaver: Dette kan for eksempel være å lage stoff til hjemmesiden/blogg/instagram, hente 
elever i Batnfjorden eller å hjelpe til å organisere kafeen. 

Økonomi 
• Vi gjør opmerksom på at søker du støtte fra Lånakassen, går det av de ”8-årene” dere har krav på 

stipend i ditt senere utdanningsløp. 
• Stipend fra skolens styre tilsvarer kost og losji og fellesutgifter.
• Innenlands linjeturer på hovedlinjer og plusslinjer betaler ikke miljølederene siden de sammen med 

linjelærer er med å arrangerer turene som en del av ledertreningen.
• Elevene betaler selv:

• Studietur i november / utenlandsturer på linja.
• Noen opplevelsesuker eller valgfag kan koste (for eksempel dykking eller jegerprøve). 

Søknad må inneholde (eget søknadsskjema finner du på hogtun.no/elev): 
• Litt om deg selv og hvorfor du søker.
• Hva kan du tenke deg å bidra med i skolemiljøet. 
• Hvordan vil du være med å fremme skolens kristne målsetning. 
• Prioriterte liste med ønsker om hovedlinje og plusslinjer. Ta med så mange linjer som er aktuelle for 

deg. Er det en aktuell linje skriver du bare den – har du fem skriver du alle fem.

Søknad og opptak: 
• Du søker på eget skjema som du finner på  intranett.hogtun.no/?side=elev-stippsoknad.
• Søknadsfrist:  Mandag 25. feb 2019 klokka 0800. 

(søknader levert etter frist kan bli vurdert ved behov)
• CV og eventuelle attester/vitnemål sendes til kontor@hogtun.no.
• Søkere som ikke har vært elev på Høgtun bør oppgi en referanse-person – gjerne lærer.
• Opptak og svar innen 15. mars 2018. 

For mer informasjon – ta kontakt med inspektør Einar Hals på telefon 71293851/90968736


