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Sjunkhatten folkehøgskole skal være et forbilde innen universell utforming.
Det gjelder i undervisningen, den fysiske tilretteleggingen inne og ute, og
skolens sosiale miljø.  At skolen er barrierefri betyr at bygget, omgivelsene,
innholdet og aktivitetene er reelt universelt utformet og fleksible for
tilpasninger. I reelt universelt utformede omgivelser får elevene bruke
energien og oppmerksomheten på å styrke det de allerede har og kan, og
utforske hva mer som bor i dem. Utforskingen skjer både innover i eleven selv,
i samspill med andre og ved å ta aktivt del i samfunnet.
 
Folkehøgskolen som konsept er et gjennomprøvd verktøy for mestring og
selvmobilisering. Gjennom kompromissløs tilrettelegging for funksjonelt
mangfold vil Sjunkhatten sikre at alle som ønsker et folkehøgskoleår, har
reelle muligheter til det. Sjunkhatten tilbyr trygge rammer, både fysisk og
sosialt, for å utfordre egne grenser. Gruppetilhørighet og tilpassede
utfordringer som gir mestringsopplevelser står sentralt. Å bli kjent med egen
mestring legger grunnlaget for god livskvalitet. Mangfoldet i linjetilbudet gir
muligheter innenfor et bredt interessefelt.
 
Sjunkhatten skal først og fremst være til berikelse for elevene. Det er
innholdet som trekker elevene hit. Samtidig ser vi at en barrierefri
folkehøgskole kan være et verktøy for samfunnet for å løse noen utfordringer
med utenforskap. Reell likestilling krever en viss tilrettelegging. Prosjektet
samarbeider tett med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland. FFO
er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av
funksjonshemmede og kronisk syke. Deres medvirkning og aktive deltagelse i
utforminga er avgjørende for å få til likestilling og deltakelse for alle på
Sjunkhatten, både når det gjelder innhold og skolens fysiske rammer.
Samarbeidet med brukerorganisasjonene blir videreført i planleggingsfasen
og også når skolen kommer i drift.
 
Vi tenker på Sjunkhatten som ei bru til videre utdanning og arbeidsliv.
Gjennom BUFdirs levekårsstatus vet vi at personer med nedsatt funksjonsevne
har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere
utdanning. Sjunkhatten har linjevalg som kan trygge og motivere elever for
videre utdanningsløp.
Gjennom tilpasset fysisk aktivitet får alle et godt grunnlag for å utfolde seg
og ta vare på egen helse. Folkehøgskolen skal benytte natur fra kyst til
høyfjell, herunder Sjunkhatten nasjonalpark. Området har 40 års erfaring
med universell bruk av naturen.
 
Sjunkhatten folkehøgskoles har som visjon å gi unge mennesker varig evne og
motivasjon til aktiv samfunnsdeltakelse, arbeid og et sosialt liv.
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planlegges etablert i Valnesfjord i

Salten, med 75 elevplasser -som

et flaggskip innenfor universell

utforming. Skolens faste stab vil

utgjøre 27,5 årsverk.

 
I 2018 fikk prosjektet 0,75 millioner

kr over statsbudsjettet, øremerket 

oppstart Sjunkhatten

folkehøgskole.

 
 
 
 




