Faktiske prakta
- for viktige valg videre

SKOLEDAGER STUDIEÅRET 2009‐2010
D‐dag 1: Mennesker forandrer mennesker
21/9‐09 Ole Paus & HC Medlien

D‐dag 5: Dialog og konfliktløsning
18/02‐10 Inge Eidsvåg & Barack Obama…

D‐dag 2: Fordommer og toleranse
09/10‐09 Loveleen Brenna & Marco Elsafadi

D‐dag 6: Naturen – en kilde til forandring
18/03‐10 Randi Skaug & Øystein Dahle

D‐dag 3: Det musiske mennesket
19/11‐09 JR Bjørkvold & Kari Slaatsveen

D‐dag 7: Umulige muligheter – det nytter!
22/04‐10 Cato Zahl P & Malin Arntzen

D‐dag 4: Menneskets mentale kraft
21/01‐10 Magnar Kleiven & Susanne Wolmesjö

D‐dag 8: Den enkelte og fellesskapet
03/06‐10 Kine Hellebust & Nils Arne Eggen

SKOLEPENGER, BINDING & BETALING

NOEN SPESIELLE ORD & UTTRYKK

❆ Enkeltdykk á kr. 1.750,‐
❆ Djupdykk kr. 7.500,‐ for fem fritt valgte D‐dager
❆ Tilleggsdykk (fra sjette D‐dag) á kr. 1.650,‐

Siden Djupskolen ikke er en vanlig skole
benyttes heller ikke vanlige betegnelser:

NB! Alle priser momsfrie og inkl. ”frokost”, lunsj,

kaffe/te, frukt + skyss t/r Moelv stasjon for togfarende.

Å reise med T‐banen => å gå på skolen
T‐banen = tankebanen

Hver T‐banereise varer fra 10:00 til 16:00.

T‐banefører = den som ”foreleser”

❆ For djupdykker: skoleplassen er bindende først

Studiebevis => Dykkersertifikat

når du besvarer formelt nedtaksbrev sendt av
uskolert rektor HC etter din søknad/henvendelse.
Djupskoledykkere kan bytte D‐dag inntil to uker før
D‐dagen, forutsatt at det er ledige plasser.

D‐dag = Djupskoledag/‐dato

❆ For enkeltdykker: deltakelsen er bindende fra 14

Dykkerknapp => trykknapp nede på startsida til
nedtaksskjema du sender til uskolert rektor
Nedtaksbrev = opptaksbrev

dager før D‐dagen, i utg.p. uansett årsak.

❆ Skolepengene faktureres med forfall i forkant av

Enkeltdykker = deltar kun på enkeltdager
‐ i motsetning til:

Djupdykker => deltar min. fem D‐dager/år

første D‐dag. Djupskoledykkere faktureres i to
terminer, primært én før og én etter nyttår.

Refleksjons‐ og dialogstasjon = T‐banefører
stanser i 10 min. for refl. & dialog ved bordene

MERK: Dykkersertifikat kan i år oppnås ved å fordele

TransSoon = måte å tenke på for å oversette det
du hører til egen situasjon (raskere enn translate)

sine fem D‐dagene på vår‐ og høstsemester 2010.

DETTE FÅR DU FOR PENGA (som ingen andre skoler eller kurs kan by på ) :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Får komme til Landet for undring og fantasi
Får oppleve De utenkte tankers tårn
Får lytte til planeten Thor TellUs
Får sveve i U9verset, Norges flotteste (?) klasserom
Får lucky lunsj – servert av Lucky Mat (score 10p!)
Får jevnlig informasjon og oppfølging underveis

✓ Får møte to unike, ofte landskjente, T‐baneførere
✓ Får sang, musikk, humor og tankevekkende ord
✓ Får reise sammen med 40‐50 positive personer
✓ Får nettverk, klokskap, ny innsikt, ro, refleksjon
✓ Får slippe diskusjoner, spørsmål, forventninger,
prestasjoner – og mobiler (eget Mobilhvileri )

✓ ‐ men ingen lærebøker (du har mer enn nok i eget hode), ikke pensum, ikke powerpoints (men piano)
KONTAKT uskolert rektor HC Medlien på hc@u8.no / 901 46444 / www.djupskolen.no

