HAUGETUN
FOLKEHØYSKOLE

Behov for et sted å arrangere landsmøte,
sommerleir, kurs eller konferanse?

Haugetun folkehøyskole
Skolen har fra 20/8 til 15/5 stor aktivitet når ca 120 elever bor og går på skole.
Vi ønsker at denne aktiviteten skal vedvare utover sommeren. Derfor ønsker vi å
leie ut skolen til organisasjoner og andre til landsmøte, kurser, konferanser og
lignende.

Oppussing
De senere åra har vi pusset opp skolen både ute og inne, særlig gjelder det
fellesarealer som peisestua og spisesalen som er betydelig oppgradert med bl.a
nye møbler, nytt tak og gulvbelegg samt ny belysning. Vi har også bygd en ny
internatfløy med 9 nye dobbeltrom med dusj og wc. Det er også bygd nytt
inngangsparti med heis slik at Haugetun er mer handicapvennlig.

Internatet
Vi har plass til ca 125 personer i internatet. Skolen har10 enkeltrom (ved behov
brukes dobbeltrom som enkeltrom) og 58 dobbeltrom. Mange av disse har
dusj/toalett . De som ikke har dusj/toalett på rommet har nyoppussede dusjer og
toaletter på gangen. Skolen har også noen campingenheter på området. I
tilknytning til matsal og undervisningsfløy er det peisestue og TV-stue med
både biljard og bordtennis. I internatet er det te-kjøkken og småstuer.
Uteområdene er store med bl.a liten fotballbane og sandvolley-ballbane.

Andre opplysninger
Det er trådløst nettverk i internatet på skolen. Gymsalen kan ved forhandlinger
romme inntil 250 mennesker, og som rent møtelokale 400-450.
Dere disponerer eventuelt hele skolens anlegg med klasserom og alt tilbehør
ellers, slik som eget stevnekontor, med kopiering, o.l.
Vi kan også være behjelpelig med å legge til rette en sightseeing i området. Ca 10
minutters gange fra skolen er det en liten badeplass.
Vi håper dette kan være av interesse for deres sommerarrangement, og ser frem
mot et eventuelt samarbeide. Dere er også hjertelig velkommen til skolen for å se
på forholdene dersom det er ønskelig. Skulle det være spørsmål om noe så ta
kontakt med oss.

Velkommen til
HAUGETUN FOLKEHØYSKOL

Bilder fra internatet

Fra en av småstuene på skolen

Bilder av peisestua og spisesalen
som er pyntet til fest

Bilde av et internatrom med
tilhørende bad

Her er vi

Haugetunveien 3 – 1667 Rolvsøy
Tel. 69 36 27 20 – Fax: 69 33 70 07
E-post: utleie@haugetun.no
Eier: Normisjon, region Østfold

