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Årets russekull på Framnes KVGS er klare for nye utfordringar.
Foto: Lars A. Oma

Foto: Oda Sæbø Lier

God sommar!

ANDAKT

Jostein Moldsvor

Finst det feil i Bibelen?
greske originalen, og der er det brukt to
forskjellige ord. I kap. 9 står det at dei
høyrde røysta som ein kraftig lyd, mens i
kap. 22 står det ikkje at dei ikkje høyrde
noko, men at dei kunne ikkje tolke den
kraftige lyden som eit budskap.
Altså: Dei høyrde ein kraftig lyd, men
ikkje kva som vart sagt.
Tilsvarande med lyset: Dei som var
med Paulus vart blenda av det same
lyset, men Paulus såg Jesus i dette lyset.
Dermed kan ein seie at dei ikkje såg
noko, sidan dei ikkje såg Jesus på same
måten som Paulus gjorde det.
Slik er det fleire plassar i Bibelen.
Når ein les raskt gjennom, så kan det
sjå ut som at det er feil. Men dei «feila»

kan forklarast gjennom problem med
oversettinga til norsk. Eller at me ikkje
heilt forstår konteksten som bibelen er
skrive i. Og når me tolkar det som står
ut frå norsk tankegang i år 2016, så kan
det sjå ut som at det er feil i Bibelen.
Konklusjon: Sjølv om at me finn ting i
Bibelen som ser ut som feil, så må me
ikkje vere for rask til å konkludere med
at det er feil i Bibelen.
Jostein Moldsvor

Foto: Lars A. Oma

Mange seier at det er feil i Bibelen. La
oss sjå på eitt tilfelle, i Ap.gj. 9.1-2. Der er
det fortalt om Paulus som er på veg til
Damaskus, men møter Jesus i eit kraftig
lys. Men viss me samanliknar denne
fortellinga med Ap.gj. 22.1-9, der Paulus
sjølv fortel om denne hendinga, er det
to interessante detaljar om dei som var
med Paulus på denne reisa. I 9.7 står det
at dei høyrde røysta, men såg ikkje noko.
Men i 22.9 står det at dei såg ljoset, men
høyrde ikkje målet til han som tala.
Høyrde røysta – Høyrde ikkje målet.
Såg ikkje noko – Såg ljoset.
Då sit me igjen med spørsmåla: Høyrde
dei noko? Såg dei noko?
For å kome vidare må me sjå på den
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Livet på Framnes

Idrettshallen
er undervegs!
Endeleg! Etter fleire år med idèar og
teikningar vart spaden satt i jorda måndag 4. april. Det er Brødrene Ulveseth AS
som er totalentreprenør for idrettshallen som etter plana skal stå ferdig i mai
2017, og med ei kostnadsramme på ca
40 millionar kroner pluss mva. (Viss
alt går etter plana skal den innviast på
Indremisjonssamskipnaden sitt årsmøte
på Framnes i juni 2017.)

«Framnes arena» får standard handballbane med parkett og med garderober
langs langsida. I kortenden av hallen blir
det ei fotballbane (27x36 m) med krøllgras. Over garderobeavdelinga blir det
styrkerom på 170 m2, samt eit disponibelt rom som kan nyttast til undervisning. På handballbana blir det ei teleskoptribune (uttrekkstribune) med plass til
480, og den «fortsett» over garderobeavdelinga med ei tribune med ca 220 faste
sete. Heile hallen har ei grunnflate på
ca 2.800 m2. Hallen blir liggjande på den
delen av den gamle evja som er nærast
Strandheim. Resten av evja er òg fylt ut,
og er eigd av kommunen. Der er det
planar om å lage fotballbane, sandvolleyballbane og ein liten park. Denne delen
er som sagt kommunal og blir eit flott
område for bygda.

Dermed har me fått ein pris på kr. 1.500
pr sete (som totalt blir kr. 720.000).
Studieinspektøren, Odd Inge Austevoll,
var med Menighetsservice ein tur til Kina
for å sjå litt på kvaliteten, og den såg god
ut. Og dette kinesiske firmaet har fått
kontrakt på 160.000 seter til OL i Brasil,
så me er rimeleg trygge på at det er bra
kvalitet.
Men sidan tribuna er tatt ut av anbudet må me finansiere den med gåver.
Vil du vere med å dra lasset?
Me utfordrar bedrifter, forsamlingar og
enkeltpersonar til å støtte Framnes sitt
arbeid med idrettshallen med å kjøpe
ein stol. Dei som «kjøper» ein stol får
namnet sitt synleg på stolen. Kvar stol
kostar kr. 1.500. Og du kan kjøpe ein
eller fleire stolar. Betal til Elevlaget sin
kontonr. 3530.51.51503 og merk giroen
med «Stolsponsing» og ditt namn eller
firmanamnet. Treng du meir informasjon
ring Odd Inge på 926 27 332.
Vil du sponse idrettshallen?
– Kjøpe eit sete?
Kvart sete kostar kr. 1.500
Kontonr.: 3530.51.51503
Merk betalinga med: Stolsponsing og ditt
namn
For meir info: Ring Odd Inge Austevoll
på 926 27 332

Ny verdsborgar!

Vil du «kjøpe» ein stol?

40 millionar kroner er eit stort løft for
Framnes. Eigentleg kom hallen på minst
48 millionar. Men det hadde me problem
med å få finansiere gjennom eigenkapital
og lån. Så for å kome ned til 40 millionar
måtte me gjere nokre ting litt enklare, og
nokre ting måtte me ta ut av anbudet. Td.
trekte me ut teleskoptribuna av anbudet.
I anbudet fekk me ein pris på kr. 7.000 pr
sete. (480 seter blir då totalt kr. 3,3 million.) Men no har me ein avtale gjennom
eit firma som heiter Menighetsservice,
og som har avtale direkte med Kina.

Tiril K. Mongstad, fødd 01.02.16
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Misjonsprosjektet 2015 - 2016

Mercy Ships

Sluttsummen passerer 1,2 millionar
Skuleåret 2015/2016 nærmar
seg slutten, og det er berre
nokre dagar igjen før sommmaren er her for fullt. Dette betyr òg at me har starta på siste
innspurt med misjonsprosjektet.
Fyrst og fremst vil me takka for eit strålande år, med god innsats, fint fellesskap,
mykje arbeid – men med stor glede!
Det har vore eit innhaldsrikt år der me
har fått vera med på å bruka tid på blant
anna å samle inn penger til Mercy Ships.
Sidan jul har me hatt foredrehelg med
både basar, kaffi og kaker. Det var ei
flott helg, og gjennom kjøp av kioskvarer,
kaker og lodd, vart det ein fin sum som
kom inn til misjonsprosjektet.
I haust var måneskinnsturen svært populær, og i vinter var det på tide med ein
ny måneskinnstur, og kjærleiken blomstra
på Framnes.

I vinter vart det òg arrangert eit datalan
i gymsalen. Her kunne ein ta med seg sin
spelemaskin, og game i lag med andre. I
peisestova på Framnes har det i vår vore
ein jentekveld, der alle jentene på skulen
kunne samlast og lakke negler og drikke
smoothie. Her fekk dei underholdning av
ymse gutar frå dei ulike klassane.
Heilt sidan før jul har det aktivt blitt
jobba med årets revy. Gjennom mange
månader med arbeid og øving kunne me
stolt presentere revyen med heile to
framsyningar. Begge dagane var det godt
med folk, faktisk heilt utsolgt på laurdagen. Revyen fall i smak, og pengane som
kom inn gjekk til misjonsprosjektet.
No i vår sette me sette i gong eit lotteri,
som skal trekkjast no i byrjinga av juni.
Her har me fått inn mange fine premiar,
deriblant ein kajakk, med diverse utstyr,
som fyrste premie. Om du endå ikkje har
fått kjøpt lodd, men ynskjer det, kan du
kontakte:

Lars Rognald – 95093756 eller Ingrid –
46414046 (Kvart lodd koster 5,-, og ei
bok koster 250)
16. mai var me i Bergen med bøsser for
å samla inn pengar for misjonsprosjektet,
og dele ut gratis vafler.
Vidare fram mot sumaren skal me ha
konsert i auditoriet der det er elever
som er med å spele, arrangere bingo, og
så ser me fram til russebryllaupet som
skal haldast for skulen.
Igjen vil me takka alla for utruleg god
innsats sålangt med prosjektet! Det er
veldig kjekt å sjå at så mange engasjerer
seg, og er villig til å bruka sin tid på å
gjera ein skilnad!
Takk til store og små for eit godt samarbeid!
Ingrid og Lars

Etter barteaksjonen “Movember” vart det offentleg barbering til inntekt for misjonsprosjektet. Lærar Geir Johnny Undal sat fint i ro medan misjonsprosjektleiar Lars R. Midtgård Matre gjorde jobben.
Foto: Lars A. Oma

4

Ljosglytt 1/2016

Strålande nøgd russ etter vel gjennomført russerevy: “Størst av alt er kjærligheten eksamen.”

Det var framragande innsats og mykje kreativitet under misjonsløpet i fjor haust. Og pengane strøymde inn til misjonsprosjektet!
Foto: Lars A. Oma
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Språkturar
Framnes i dag

Glimt

I januar hadde Framnes besøk av 10.klassingar (biletet t.v.), det var datalan (biletet oppe t.h.) og tradisjonsrik Framnes-basar.
Foto: Lisbeth F. Oma, Anita Espevik og Lars A. Oma

Litt om livet på Framnes – våren 2016
Det er mange ting som skjer på
Framnes gjennom eit år. Eg tar
her med nokre ting. Så er det
mange andre ting som òg kunne
vore nemnt, men som eg ikkje
får plass til.
Januar: Det nye året var ikkje mange
dagar gamalt før elevane hadde LAN
natta frå 8.-9. jan. Då samla mange elevar
saman datautstyret sitt og samlast i
gymsalen, kopla utstyret saman i nettverk
og spela data saman. Det var visstnok
kjekt for dei som er interessert i slikt…
Tysdag 19. jan. fekk me besøk av ein
del 10. klassingar frå Kvam, Jondal og
Samnanger. Dagen var satt av til å bli
kjent med ein vidaregåande skule i
Kvam. Og heldigvis var det ein del som
valde å besøke Framnes! Fredag 23. jan.
var den årvisse Framnes-basaren, eller
«Husmor-basaren» som den ofte blir
kalla. Mannskoret Laudamus gledde oss
med fin song, og tidlegare Framnes-lærar
Øystein Ådland helt andakt. Det kom
inn ca. kr. 70.000 som skal brukast på
elevretta tiltak ved Framnes. Takk for
innsatsen! Januar vart «avslutta» med
at skulelaget i volleyball ved Framnes
(mix-lag gutar/jenter) var i Stavanger i
NM for vidaregåande skular der dei slo
til og fekk sølv! Og Mathias Haughom
vart kåra til MVP (den mest verdifulle
spelaren under heile NM)!

Februar: Foreldrelaurdagen var 13.
febr., og det var (som vanleg) ein dag
med mykje aktivitet. Den starta med
eit seminar for Vg1 og Vg2 der Ingeborg
Ørjasæter (tidlegare Framnes-elev)
hadde foredrag om «Sunt og sant om
kropp og seksualitet». Så kom alle
foreldra, så totalt var me over 600
stk. på tunet, og det merkast både i
matsalen og peisestova! På fellessamlinga
i auditoriet var det helsing ved rektor og
andakt ved Arne Mulen (prest og far til
to elevar), samt filminnslag der elevane
i dei tre Vg1-klassane presenterte seg
på ein kreativ måte. Eit kjekt innslag!
Misjonsprosjektet/Vg3-elevar hadde kafè

og basar i peisestova, noko som gir god
stemning på ein foreldrelaurdag.
Mars: Etter jul er matsalen blitt
oppgradert der det gamle koldtbordet er
blitt erstatta med ein ny og funksjonell
buffet for varme og kalde rettar. Dette
vart markert med ein varm lunsj for
elevar og tilsette ty. 8. mars. Så reiste
mange elevar til Tyrkia og Frankrike.
Fredag 11. mars hadde dei som var igjen
i idrettsklassa 2C skitrening for nye
landsmenn på Sjusete. Hallgeir Berge
(tidlegare Framnes-elev) jobbar ved NAV
med ansvar for integrering av flykningar
i Kvam, og han arrangerte denne dagen.

Matsalen på Framnes har fått ny og funksjonell buffet.
Foto: Lars A. Oma
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Framnes i dag

Glimt

Det var stor stemning både blant
flyktningane (som aldri hadde stått på
ski før) og Framnes-elevane. Siste fredag
før påske hadde me besøk av Sigurd
Dahle som hadde ein flott monolog
der han dramatiserte påskeevangeliet
ut frå Johannesevangeliet. Imponerande
å kunne Johannesevangeliet utannatt!
I nokre av scenene fekk han hjelp frå
nokre elevar. Ei flott avslutning for elevar
og tilsette før påske!
April: Den årlege russerevyen gjekk
av stabelen 16. og 17. april med tema
«Og størst av alt er kjærligheten
eksamen! Mange gode karikeringar
av elevar og tilsette, slik det brukar
å vere på russerevyar. Måndagen
etterpå hadde me besøk av Anette
Sørensen frå «Menneskeverd» som
fokuserte på dei to tema «abort» og
«sorteringssamfunnet». To. 21/4 hadde
me besøk av vokalgruppa «PUST».
Imponerande å høyre kva dei får til
berre med bruk av stemmene! Og så
har både politiet og helsesøster hatt
orientering for russen om russetida og
andre viktige ting. Og så veit me at det
er vår når vedlikehaldsavdelinga får med
seg elevane ut for å rake plenene. Og det
er vår når det er kaldt ute men elevane
likevel tar av seg vinterklærne og sit
foran naustet og solar seg!

Mixlaget frå Framnes tok sølv i NM for vidaregåande skular!
Foto: NM-arrangøren

Elles: Eivind Daniel Røed er idrettslærar.
Han er no tatt ut på landslaget i futsal
(5-manns-fotball) for å spele i EM i
Moskva i slutten av mai. Det er stort
både for Eivind Daniel og for Framnes!
Tekst: Jostein Moldsvor

I mars var ein del av idrettselevane i 2C instruktørar i ski for våre nye landsmenn.
Foto: Deltakar

I midten av april gjekk russerevyen avstabelen (biletet t.v.), der det mellom anna var mange gode karikeringar. Her er det “rektor” som orienterer. Siste fredag før påske hadde skulen besøk av Sigurd Dahle, som dramatiserte påskeevangeliet..
Foto: Lars A. Oma og Jostein Moldsvor

Ljosglytt 1/2016

7

Framnes i dag

Chamonix

Luftig og fint i Chamonix
Torsdag 3. mars rulla ein fullasta
Hermonbuss ut frå tunet på Framnes.
Bussturen gjekk fyrst til Bergen der
Fjordline låg og venta på å frakte oss
til Danmark.Vidare gjekk bussturen
Sørover heilt til vi var framme i
Chamonix laurdag morgon.
Alle reie i Sveits fall snøen tungt og
vi vart møtt med snø både i lufta og i
vegbanen. Sjølv om dei fleste i bussen
sov like tungt som snøen fall, lova det
godt for snøforholda oppe i dei franske
Alpane. Når elevane vakna låg snøen
tjukk i gatene og stemninga i bussen var
både spent og god.
Vi fekk skifta til skikle og lasta ski
ut av bussen. Alle saman tok skibussen
vidare frå sentrum opp til Grand Monte
og sjølv om sikta ikkje var på det beste
var både snøen og stemninga på topp.

Luftige svev i fjellsidene over vakre Chamonix.
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Ut på dagen sprakk skylaget og sola titta
gjennom. Dei mektige Alpane viste seg
frå ei mystisk og majestetisk side.
Dagen etter reiste vi opp til Le
Brevent og Flegere. Der fekk vi akkurat
ein slik dag ein kan drømme om med
strålande sol og botnlaus pudder. Denne
dagen vart for mange det største
høgdepunktet på turen.
Dei påfølgande dagane spreidde vi oss
rundt i forskjellige anlegg som Le Tour
og Les Houches i tillegg til dei tidligare
nemnde anlegga.Vi fekk fleire dagar med
strålande sol, men òg eit par dagar med
overskya og snø.
Andre høgdepunkt på turen var t.d.
ein felles dag der alle elevane leigde
snøbrett og reiste opp i same anlegg. For
mange var dette eit stort høgdepunkt
fordi dei fekk prøve noko heilt nytt og

samstundes vart det ein dag der alle var
samla i bakken heile dagen.
Turen opp til Aguille du Midi på
3842moh var òg ei flott oppleving.
Både bussturen ned til Chamonix
og opp att til Noreg gav ei flott ramme
rundt turen. Det gir eit sosialt kick frå
starten av, og er med på å bygge eit flott
samhald i gruppa. Sjølv om heimturen
var tyngre for slitne bein er det fint å
få avslutte turen samla før ein landar på
Framnes igjen.
Tekst og foto: Frede Hatlen

I fint driv ned fjellsida, i flott pudderføre.

Gjengen har grunn til å smila! (biletet til venstre). Å stå ute i glassburet, høgt over dalen, var nervepirrande.
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Framnes i dag

Tyrkia

Nydeleg hotell og fine forhold!

På treningsleir i Tyrkia
Eit reisereferat,
av Henrik Femsteinvik
5. mars – Laurdag
Det var 23 spente elevar og to erfarne
trenarar som stod og trippa på Flesland
og var klar til å setje nasa mot eit nytt
land og ein anna kultur, samt spele fotball
på strøkne grasmatter. Det vart allereie
smått dramatisk då Magnus Hove Eide
trudde han hadde mista bankkortet
sitt, og det vart ei fanatisk leiting og ein
lettare stressa Magnus. Eivind Daniel
filma seansen og set med bankkortet
i handa heile filmen, til Magnus store
lettelse når han endeleg oppdagar
det! Etter denne episoden gjekk reisa
heldigvis knirkefritt. Både flyturen og
bussturen til hotellet gjekk knirkefritt og
me kunne endeleg hoppe til sengs etter
ein lang reisedag.
6.Mars - Sundag
Når sundagen kom og gjengen hadde
fått sove ut, var det ein herlig frukost
i matsalen, der me også blei einige i
gruppa om at me skulle bli meir kjend
med fasilitetane til hotellet og vandra
rundt på det svære området. Me fann
både innan- og utandørs basseng,
spelehall, styrkerom, tennisbanar,
beachvolleyballbanar, tyrkisk bad,
trampoline og ikkje minst; fotballbane!
Etter ein lengre internkamp på
hotell fotballbana var det duka for
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eit nytt måltid før avreise til trening
på grasmattene som kun låg 2-3
minutt frå hotellet. Der starta me
treningsopphaldet med ei roleg koseøkt.
Etter økta var det meir mat og chill
utover kvelden.
7. Mars - Mandag
Mandagen starta med ei tidleg økt etter
frukost og ei økt før middag, der begge
var på 90 minutt. Samtlege i gruppa viste
god glød på treningane og var på hugget.
Dagen hadde vert perfekt viss det ikkje
var for ei uheldig hending på siste økta.
Fredrik fekk eit spark i tinningen etter
ein god redning og måtte dermed på
sjukehus. Eivind Daniel og Sindre vart
med Fredrik på sjukehuset, der han
heldigvis kom att med godt humør og
nokså frisk kropp seinare på kvelden!
8. Mars - Tysdag
Me var blitt einige om å fortsette med
to økter også denne dagen. Men allereie
på første økta øydelagde Sindre kneet
i ein duell, slik at me fortsette trenden
me hadde laga oss med litt dramatikk
på feltet. Sindre kunne ikkje spele meir
men var heldigvis ikkje så alvorleg at han
måtte på sjukehus. Tysdagen var ein flott
dag med mykje sol slik at det vart ein dag
med mykje soling langs bassengkanten.
Etter litt fram og tilbake fekk me endeleg
bekrefta at det ville bli treningskamp mot

Ellingsrud på torsdagen. Dette var ein
gladnyheit og samtlige gjekk å gleda seg
til kamp, kanskje aller mest Helge.
9. Mars - Onsdag
På onsdagen blei det kun ei trening for
å samle krefter til kampen på torsdag.
Heller ikkje denne treninga gjekk utan
dramatikk då Silje S øydelagde neven
sin, slik at me hadde begge keeparane
våre ute, dagen før kamp. Heller ikkje
ho måtte på sjukehus, heldigvis. Det var
frykteleg varmt denne dagen og dermed
blei det mykje kos der me sola oss, drakk
cola, spelte tennis og bada. Mange av dei
skada følte dei kun åt god mat å sola seg
om ein annan. Det var fantastiske tider.
10. Mars – Torsdag
Matchday,Var ikkje like stor aktivitet ved
bassengkanten i dag då me stort sett
slappa av opp mot kampen som skulle

Framnes i dag

Tyrkia

vere seinare på dagen. Dermed fekk
dei mange tyske pensjonistane fred frå
oss den dagen. Kampen var jamnspelt
og det var 0-0 til pause, der begge laga
hadde store sjangsar. Arnt-Kristian som
for anledninga stod i mål gjorde at vi
heldt nullen til pause. Framnes opna
scoringskontoen med eit flott mål
frå Hans, etter mykje klabb og babb i
feltet, like etter var Framnes uheldig og
scora eit artig sjølvmål. Heilt i slutten
vart Eivind Daniel kløyvd ned av ein
frustrert Ellingsrudspelar. Eivind Daniel
hadde heldt leikestova med han i 40 og
då vart han lei. Det førte til raudt kort
og frisparkmål frå Hans, og dermed var
sigeren eit faktum. Den blei feira med
dei herligaste rettar på hotellet. Heile
dagen blei toppa med Liverpoolsiger
over Manchester United, som gjengen
såg på ein litt tvilsom bar i utkanten av
landsbyen.
11. Mars – Fredag
På fredag var det heilt roleg trening
etter ein hard og jamn kamp, mange
fekk kvilt godt seinare på dagen der me
stort sett låg strakt ut på sol-sengene
våre og høyrde på musikk til dei tyske
pensjonistanes store fortvilelse. Seinare
på kvelden var det duka for talentiade.
Her skulle alle bidra. Nokon opptrednar
var kanskje litt meir uortodokse enn
andre, men stemninga var likevel i taket.
Jesper stakk av med sigeren under
talentiaden etter sin flotte opptreden
med «A-team» av Ed Sheeran. Han stakk
også av med tittelen «Vekas Gluping»,
etter å ha fått flest poeng på dei daglege
Quis-spørsmåla til Helge og Eivind
Daniel.

Det var ikkje noko seia på treningsforholda.

Under slike forhold vert det sjølvsagt også soling
og avslapping

Jesper (t.h.) vann både talentiaden og “vekas gluping. Her saman med idrettslærar Helge Nilsen.

Slitsamt å reisa, men alt gjekk knirkefritt!

Det vart fotball seint og tidleg.

12. Mars - Laurdag
Laurdagen og heimreisedagen var komen
og det var motvillig pakking på samtlege
rom. Heldigvis hadde Eivind Daniel og
Helge ein dårleg skjult overaskelse til oss
i form av tur inn til byen på kjøpesenter,
der me fekk frie tøyler. Etter ein lang
dag med springing opp og ned, fram og
tilbake på kjøpesenteret var det avgårde
til flyplassen. Nok ein gong gjekk både
buss- og flytur fullstendig knirkefritt me
stod att med kun gode minner. Me spelte
kort i resepsjonen med colastraffar, åt
fantastiske måltid til alle tider på døgeret,
og rusla rundt i landsbyen og kika oss
rundt. Me hadde fått tildelt veldig få
reglar, men dei få som var, heldt me til
punkt og prikke! Takk for turen!!
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Returadresse:
Ljosglytt
Framnes kristne
vidaregåande skule
5600 Norheimsund

Rektor har ordet

Om Framnes

Elevstemnet 2016

Kjære lesar av Ljosglytt!

Framnes er ein flott stad! Ikkje minst
no når sommaren står for døra, sola
strålar og gleder oss med varme dagar.
Framnes er også ein storarta plass
å arbeide. Gode kollegaer og kjekke
elevar bidreg sterkt til det! Eg er heldig
som får vere her.
I eit fugleperspektiv ser kanskje
det å drive skule ut som ei einsarta
oppgåve frå år til år: elevane kjem
om hausten, får undervisninga si, gjer
leksene sine og til våren skal dei ha
standpunktkarakterer og gå opp til
eksamen. Slik er det ikkje sett frå golvet.
Ingen arbeidsår er like. Alle år har
ulike utfordringar. Ulike gleder og ulike
bekymringar.
I år gleder me oss særleg over at me
har kome så godt i gong med arbeidet
til Framnes Arena, den nye idrettshallen
vår. Eg skreiv dei første notata mine om
hallen vinteren 2009 og hallen hadde
endåtil då vore ein draum for fleire i
mange år før det. No vert draumar og
planar realisert. Det er kjekt å oppleve!
Ei stor utfordring har vore
skattedirektoratet sitt krav om moms
på internatdrifta. Mange kjenner sikkert
til saka frå media. For oss ville det ha
påført drifta ein ekstra kostnad på omlag
kr. 800 000 i eit normalt driftsår. Skulle
me bygd nytt internat eller hatt ei større
ombygging ville denne ekstrakostnaden
vore mykje større. No skriv regjeringa i
revidert budsjett at dei ønskjer å utvide
komepensasjonsordninga til også å
omfatta privatskular når internatet er ein
naudsynt del av skuledrifta. Me får vone
at me får behalde momskompensasjonen,
slik praksis har vore til no.
I vinter kom også ei
landsomfattande skuleundersøkjing
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Elevstemnet nærmar seg!
Me minner om elevstemnet på
Framnes 17. – 19. juni.

Velkommen!
Me har sendt ut invitasjon til alle me
har funnet adresse på av følgjande
jubilantkull:
frå Utdanningsdirektoratet. Her vart
alle dei vidaregåande skulane i Noreg
rangert etter kva skåre ein oppnådde
i undersøkjinga basert på tal frå 2011.
Framnes hamna omtrent midt på treet.
Det betyr at me kan bli betre. Det skal
også vere sagt at me er på full høgd med
andre vidaregåande skule med tanke
på resultat til standpunkt og eksamen.
Elevundersøkjinga viser også at elevane
opplever både eit trygt og godt miljø ved
skulen. Her har me ein skåre på over
4,5 (der 1 er lågaste skår og 5 høgste.)
Dei siste åra har me jobba målretta
mot å bli betre innan ulike felt som
gjeld både undervisning og samhandling
meir generelt. Eg vonar at det på sikt
vil gi resultat som viser igjen i ei anna
landsomfattande skuleundersøkjing.
No er skuleåret snart slutt. Ein flokk
elevar skal seie farvel til kvarandre og
til skulen. Det er alltid vemodig å seie
farvel, men så er det også utruleg kjekt å
møtast att enten det er på Framnes eller
i ein annan samanheng.
Med dette ønskjer eg alle ein god
sommar, og velkommen innom på
Framnes ved høve!
Beste helsing
Harald, rektor

5 år – 2010/11
10 år – 2005/06
20 år – 1995/96
30 år – 1985/86
40 år – 1975/76
50 år – 1965/66
55 år – 1960/61
60 år – 1955/56.
Og viss du er jubilant, men ikkje har
fått invitasjon, så er du likevel hjarteleg
velkomen!
Elevstemnet startar fredag kveld kl. 19
med kveldsmat og uformelle samlingar.
På laurdag er det jubilantsamlingar kl.
14.30, og festmiddag kl. 18.00
Meir informasjon finn du på www.
framnes.vgs.no, ved å ringe skulen
på 56 55 05 00 eller ved e-post til
inspektor@framnes.vgs.no.

