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VIA University College

Hf Nørre Nissum – kostskole

Danmarks nye kostskole er startet på Hf i Nørre
Nissum – og vi glæder os til at byde dig velkommen

Kostskolen
På Hf i Nørre Nissum ønsker vi at skabe en
rigtig god skolegang for alle. Vi forventer,
at alle yder en stor arbejdsindsats og er
villige til at søge ny viden, være nysgerrige og flytte sig. En aktiv og udbytterig
skolehverdag kræver tid til fordybelse og ro
til lektielæsning. På kostskolen tilbyder vi
lektiecafé, hvor du kan søge hjælp til større
opgaver eller til den daglige forberedelse.
Det står derfor helt centralt for livet på
kostskolen, at den enkelte elev vil medvirke
til at såvel det faglige som det sociale liv på
skolen er rundet af værdier som ligeværd,
empati, omsorg, retning og vilje.
Aktiv fritid
Kostskolen har egen svømmehal, idrætshaller, udekøkken, fitness, musik-, mediefag-, teater- og billedkunstlokaler samt et
studenterhus, hvor foreningerne holder til.
Der er også rige muligheder for at involvere sig i foreningslivet i Nørre Nissum og
Lemvig lige som området indbyder til sejlsport og friluftliv ved fjorden
og i Klosterheden.
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Fælles for mange af disse aktiviteter
gælder at elever på kostskolen tilbydes at
tage del og ansvar. Vi ønsker at indbyde
til deltagelse og aktive handlinger, så vi
ruster eleverne til at blive aktive medborgere i et samfund, der bygger på demokrati og ligeværd.
Mad og fællesskab
Kostskolens køkken serverer en sund og
varieret kost, der både er sammensat med
fokus på den bedst mulige ernæring og
samtidig ser indbydende og lækker ud.
Nogle af råvarerne dyrkes i kostskolens
egne haver, og der indkøbes lokale, sunde
og friske råvarer.
Måltidet er særdeles vigtigt for den generelle trivsel, så derfor vægter vi fællesskabet omkring alle spisetider på kostskolen
såvel i hverdagen som i weekenden (eks.
lørdagsbrunch).
Morgenmad, frokost og aftensmad spises
i kantinen. Til aftensmaden spiser vi alle
sammen og deler nyheder og beskeder.
Køkkenet sørger altid for sunde mellemmåltider.
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Som kostskoleelev får du
- Fuld kost på alle hverdage og på lørdage
- Et bofællesskab med andre hf’ere
i en tryg atmosfære
- Mulighed for at deltage i lektiecafé og
andre studieforberedende aktiviteter,
der støtter din faglige udvikling
- Mulighed for at deltage i en morgenaktivitet, inden du sætter dig ved
morgenbordet
- En række tilbud om aktiviteter inden for
sport, musik, teater, billedkunst, mediefag eller friluftsliv
- Mulighed for altid at kunne snakke med
en kostskoleansat om stort og småt
– kort sagt, der er altid en i huset, du
kan få fat på
Vi forventer
- Du vil tage ansvar for dit skolearbejde
- Du vil tage del i kostskolens brede liv
på en god og konstruktiv måde
- Du vil bidrage til et fællesskab, der giver
plads til at alle kan være den, de er
- Du møder nysgerrig og er villig til at
udvikle dig – både som dig selv
og sammen med andre
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Opstart
Kostskolen åbnede officielt d. 1. august
2020
Den årlige egenbetaling er 36.000, som
betales i 10 rater.
For elever under 18 år vil egenbetalingen
fastsættes efter forældrenes dokumenterede indkomstgrundlag opgjort på grundlag af indkomsten i det andet kalenderår
forud for det år, hvori skoleåret begynder.
For skoleåret 2021/2022 er det indtægten
i 2019, der er gældende
Elever over 18 år får tildelt Statens
Uddannelsesstøtte (SU) som udeboende
(grundsatsen i 2020 er 4.005 kr. pr.
måned). Eleven skal leve op til reglerne for
udeboende SU.
Mere info
I er meget velkomne til at tage kontakt til
kostskolens personale:
Karen Haahr
M: haa@via.dk
T: 87 55 32 84
Annelis Strange Hansen
M: alsh@via.dk
T: 87 55 33 50
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Med venlig hilsen
Tina Gade
Pædagogisk administrativ leder på HF
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