
  
 

  
 

TIL STUDENTENE SOM SKAL GÅ PÅ NANSENSKOLEN 2021/2022 
 

Velkommen søndag 22. august. Vi gleder oss til å møte dere!  
For tiden arbeider vi med å legge til rette for det kommende skoleåret! Her er noen praktiske 
opplysninger som vi tror dere kan trenge nå, flere får dere nærmere skolestart. Ta gjerne kontakt 
dersom det er noe mer dere lurer på. 

 
Med vennlig hilsen, 
Signe Strøm, inspektør  

 
PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Frammøte 
Studieåret begynner søndag 22. august. Skolen er åpen for innkvartering fra kl. 10.00. Programmet 
søndag kveld starter kl. 17.30 med velkomst. Deretter blir det middag og vi presenterer oss. Den 
første uka har vi et eget introduksjonsprogram som skal gjøre deg kjent med skolen, fagene og de 
andre studentene. 

 
Ferier 
Høstferie: Uke 41. Avreise fredag 8.10. etter undervisning, ankomst tilbake på skolen søndag 17.10 
fra kl. 16.  
Juleferie: Avreise fredag 17.12. etter frokost, ankomst tilbake på skolen 2.1. fra kl.16.00.  
Vinterferie: Uke 8. Avreise fredag 18.2. etter undervisningen, ankomst tilbake på skolen søndag 
27.2. fra kl. 16.00  
Påskeferien: Avreise 8.4. etter undervisningen. Ankomst til skolen er tirsdag 19. fra kl. 16.  
Skoleåret avsluttes torsdag 12. mai, med avreise etter frokost fredag 13. mai.  
Skolen og internatet er stengt i feriene. 

 
Turer 
I løpet av studieåret arrangeres det flere turer. Allerede den første uka tar vi en dagstur til fjells og blir 
bedre kjent med nærområdet. I vårsemesteret arrangeres en lengre linjetur før påske, som vil bli 
planlagt ut ifra de gjeldende reglene for smittevern. Linjeturen er ikke inkludert i skolepengene, og 
betales av hver student. Det er fint turterreng i og omkring Lillehammer, både høst og vinter, som 
kommer tidlig hos oss. Ta med solide sko, støvler, regntøy, varme klær, skiutstyr og liten tursekk. 

 
Innkvartering 
De fleste studentene bor på Nansenskolens internat. Du må ta med dyne, pute, laken, dynetrekk, 
putevar og håndklær. Utenlandske studenter får låne sengetøy på skolen. Internatet har vaske- og 
tørkerom. 
Livet på internatet er en viktig og lærerik del av oppholdet på Nansenskolen. For enkelte kan det 
innebære en ganske stor omstilling. Å leve tett sammen med rundt 75 andre studenter forutsetter 
både vilje og evne til å ta hensyn og samarbeide. Rommene er små, så ikke ta med for mange ting 
hjemmefra. Les mer om internatet og se bilder her: Mat og boforhold - Nansenskolen 
 
Forsikringer 
Studentene må selv sørge for forsikring av klær og utstyr som tas med til skolen. Det er lurt å 
sjekke om dine foreldres forsikring dekker innbo du tar med til skolen.  
I forbindelse med skoleturen i vårsemesteret, må studentene ha reiseforsikring. 

 
Husregler 
Det skal være stille på internatet fra kl. 23.00. Det er ikke tillatt å ha kjæledyr på internatet og i 
skolebygningen. Oppbevaring og bruk av narkotika er forbudt. Brudd på dette forbudet 
medfører utvisning. Det er heller ikke tillatt å røyke på internatet.  
 

 



  
 

  
 

Skolepenger/oppholdspenger 
For studieåret 2021/22 utgjør oppholdspenger kr 99.000 for enkeltrom og kr 92.000 for dobbeltrom. 
(kr 32.000 for studenter som bor og spiser utenfor skolen.). Det er tidligere sendt ut informasjon om 
betaling av oppholdspenger/materialpenger. Studenter som avbryter skoleåret før det er avsluttet, 
må betale for 6 uker fra de sier opp plassen. 
I tillegg til dette er det materialkostnader på Skrivekunst og Visuell kunst: 
• Skrivekunst: Kr 600,- i materialkostnader.  
• Visuell kunst: Kr 8000,- i materialkostnader. Skolen har det meste av utstyr og materiell, som 

staffeli, maling, papir og noen student-pc-er med foto- og videoredigeringsprogram. Studentene 
må ha eget digitalt kamera, men har tilgang til digitale videokamera på skolen.  

 
Smittevern 
Vi arbeider kontinuerlig med smittevernreglene på Nansenskolen, og justerer disse etter gjeldende 
lokale og nasjonale retningslinjer. Før skolestart vil du få informasjon om hvilke regler vi har ved 
ankomst. 
Vi ber deg være forsiktig ti dager før du ankommer skolen. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, 
annen sykdomsfølelse i kroppen eller har vært tett på et smitteutbrudd, ber vi deg om å kontakte skolen 
og utsette reisen til Lillehammer.  
Skoleåret 2020/2021 ble gjennomført uten smitte på skolen, og vi hadde et tilnærmet normalt skoleår 
med mye sosial omgang og god stemning. Vi er klare til å ta imot dere, og skal gjøre alt for at 
kommende skoleår blir et flott år på Nansenskolen!  

 
Lånekassen 
De som har søkt om lån/stipend fra Lånekassen registreres hos Lånekassen av oss som ”møtt” når 
dere har ankommet skolen og undervisningen har startet. Husk også at du må signere brev fra 
Lånekassen før pengene blir utbetalt. Mer informasjon finner du på https://www.lanekassen.no. 
Har du spørsmål om økonomi, kontakt Inger Veiteberg på inger.veiteberg@nansenskolen.no eller 
telefon 480 73 283.  

 

Studentenes oppgaver 
Som student ved Nansenskolen deltar du i: 
- Linjeundervisning, fellesundervisning, valgfag og fellesturer. 
- Ordningen som «Dagens vert», kjøkkentjeneste og renhold på internat og studentstue. 
Vi legger stor vekt på presist oppmøte til undervisning. Det er oppmøtet som sikrer ditt og alles beste 
utbytte av året. Dersom fraværet i løpet av skoleåret overstiger 10 %, kan du miste plassen ved skolen, 
og stipendandelen i Lånekassen vil ikke bli gjort om fra lån til stipend.   

 

Reise/legitimasjon 
Opptaksbrevet, sammen med gyldig legitimasjon, gir deg rett til studiemoderasjon på første reise til 
skolested. Det blir tatt bilder til digitalt studiebevis i løpet av de første dagene på skolen.  

 
Post 
Adressen din er: Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi 

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 2 
2609 Lillehammer 

 
Hvis du er vegetarianer/veganer eller har matallergier, kontakter du kjøkken- og internatleder Heidi 
Mathisen på heidi.mathisen@nansenskolen.no.  
 
Meld deg gjerne inn i vår lukkede gruppe for neste skoleår på Facebook: Nansenskolen 2021/22.  

 
Dersom det fremdeles er noe du lurer på, er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post: 
 administrasjon@nansenskolen.no 

 
Med vennlig hilsen alle oss på Nansenskolen 


