
Galtvort skole for hekseri og trolldom i Harry Potter-bøkene og filmene er en fiktiv skole, og den 
har mange forskjeller fra en ordinær kostskole. Men det finnes også noen likheter mellom disse 
to skoletypene:

En av likhetene er at begge skolene er kostskoler, det vil si at elevene bor på skolen i løpet av 
skoleåret og har sine daglige aktiviteter der. Begge skolene har også et system med klasser og 
lærere, og elevene må ta eksamener og få gode karakterer for å fullføre skolen.

En annen likhet er at begge skolene har en tradisjonsrik historie og kultur, og at det er et sterkt 
fokus på å utvikle elevene som personer. Begge skolene har også et aktivt idretts- og 
ekstrakurrikulært tilbud. Ordet "ekstrakurrikulært" er aktiviteter eller program som er utenfor 
det vanlige pensumet i skolen. Det kan være for eksempel idrett, musikk, drama, debattklubb, 
sjakklubb eller fellesskapsarbeid.

Men det er også mange forskjeller mellom Galtvort og en ordinær kostskole. Galtvort er en 
magisk skole, der elevene lærer om magi og trolldom, mens en ordinær kostskole har et fagtilbud 
som er mer basert på vanlige fag som matematikk, naturfag og humaniora. Galtvort har også en 
rekke hemmelige rom og områder, som Mysteriekammeret, som ikke finnes på ordinære 
kostskoler.

I tillegg har Galtvort en rekke magiske vesener som befinner seg i skolen, som hjemløse hekser 
og troll. Dette vil du ikke finne på en ordinær kostskole.

På mange engelske kostskoler er bruken av uniform en viktig del av skolens kultur og tradisjoner. 
Elever ved disse skolene er påkrevd å bære en formell skoleuniform, ofte bestående av en blazer 
eller jakke med skolens emblem, skjorte og slips, kjole eller skjørt for jenter, og bukser eller 
shorts for gutter. Skoene er ofte svarte. Det er vanligvis strenge regler for hvordan uniformen skal 
bæres, for eksempel skal håretvære kort og ordentlig klippet, og det kan være restriksjoner på 
hvilken sminke eller tilbehør som er tillatt.
Formålet med uniformen er å gi elevene en følelse av samhørighet og fellesskap, og å fremme en 
profesjonell og seriøs holdning. Det bidrar også til å redusere sosial ulikhet og distraksjoner ved 
at alle elever ser like ut.

Det er også engelske kostskoler som ikke har uniformkrav, og der elever får mulighet til å bære 
det de vil, så lenge det er tilpasset skolens «dresscode».
Enkelte engelske kostskoler kan ha variasjoner i sine uniformsregler, og det kan også være 
forskjeller mellom private og offentlige skoler. Det anbefales å sjekke med den enkelte skolen for 
å få informasjon om deres uniformsregler.



Her er noen av de mest kjente og tradisjonsrike engelske kostskolene som 
ofte nevnes som de mest berømte:

Eton College: Grunnlagt i 1440, Eton College regnes som en av Englands 
eldste og mest prestisjetunge kostskolene. Kong Charles og Kronprins 
William av England har begge gått på Eton College, en prestigefylt kostskole 
i England. Prinsen begynte på skolen i 1995 og avsluttet i 2003. På denne 
skolen har også Boris Johnson, tidligere statsminsister i England gått. 
Forfatteren av James Bond bøkene, Ian Fleming, har også gått her. 

Harrow School: Grunnlagt i 1572, Harrow School har en lang historie og en 
imponerende liste over berømte elever, inkludert Winston Churchill og King 
Abdullah II of Jordan. Her har også skuespiller Benedict Cumberbatch, John 
Lennon fra The Beatles, Neil Armstrong, astronaut og første mann på 
månen, James Blunt, sanger og låtskriver og Richard Branson, gründer av 
Virgin Group vært elever. 

Winchester College: Grunnlagt i 1382, Winchester College er en av 
Englands eldste skoler og har en lang historie med å utdanne ledere og 
kjendiser. Kong Edward VI gikk her. 

Rugby School: Grunnlagt i 1567, Rugby School er kjent for å ha utviklet 
sporten rugby, og har også lært mange kjente politikere, forfattere og 
kunstnere.

Cheltenham Ladies' College: grunnlagt i 1853, Cheltenham Ladies' College 
er en av Englands eldste jentekostskoler, og har utdannet mange kjente 
kvinner i politikk, kunst og forretningsverdenen. Noen eksempler er ; 
Florence Nightingale, Rosalind Franklin, Judi Dench og Emma Thompson. 
Emma Thompson har en rolle I Harry Potter filmene. 


