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Et år du vil 
huske!



Solborg folkehøgskole ligger flott til i Sta-
vanger med  Mosvannet rett i nærheten. Det 
er gåavstand til idrettshall, ishall, curlinghall, 
tennishall, fotballbane, turnhall m.m. og kun 
10-15 minutter å sykle til sentrum. Selv om 
Solborg var 100 år i 2013, er det en topp mo-
derne og velutstyrt skole med nye klasserom 
og internat.

De fleste elevrom er tosengsrom, med bad 
og toalett. Det er internett på alle rom og i 
fellesrom. Skolen har også gymsal, trenings-
rom med apparater, svømmehall, sandvolley-
ballbane, fotballbane, spinningrom, biljard og 
bordtennisrom, skolekjøkken, kinosal, foto-
studio og lydstudio. Muligheter, mangfold og 
kvalitet er stikkord for et år på Solborg – en av 
landets største folkehøgskoler.

Du vil møte ungdommer med forskjellige 
interesser. Du vil møte ansatte med variert 
kompetanse. Du vil møte en  moderne skole 
med høy standard. Du vil møte et mangfold  
av aktivitetsmuligheter – både på skolen og i 
Stavanger.  
Du vil møte oss, og vi vil møte deg.

Se vår hjemmeside www.solborg.fhs.noi

FAGTILBUD 
Linjefag (14 timer i uka):
Adventure (USA)
ACT-Art, Ceramics & Travel (Europa og USA)
Bilde, Form & Kunst (USA)
Film (Australia)
Global Village Connect (Afrika og Asia)
Global Village Foto Go (Afrika og Asia/Sør-Amerika)
Global Village Foto Pro (Afrika og Asia/Sør-Amerika)
GloBall United  (Afrika og Asia)
ICE-line, Toppidrett is (Canada)
KMD - Klær, mote og design (USA)
Life Changing Fitness (Dubai)
Multisport Pluzz (Kenya)
Musikkproduksjon (London og USA)
Rampelys Scene (London og USA)

Fellesfag (10 - 12 timer i uka):
Blikk mot verden
Gym
Tro og liv
Kor
Lørdagsseminar
Prosjektuker/Temauker
Fellesoppgaver

Valgfag (3 timer i uka)

Vi har fire valgfagsperioder der du kan velge et nytt  valgfag i hver periode. 
Du kan velge mellom: surfing, golf, ballspill, film & kino, klatring, gitar 
og låtskriving, CD-innspilling, dans,  engelsk, musikk, hest og stell, 
internasjonal mat, smak av Multisport, musikal, årbok, foto, strikke- og 
heklekurs, lese til eksamen, lese til førerprøven, spill, practical english, 
idrettspsykologi, studieveiledning, coaching, samliv, tekstilforming, 
sosiale medier,  racket sport og vokalgruppe m.m.





Vil du redde verden? Få perspektiv på livet? Lære mer om 
«global issues»? Bli mer bevisst på din rolle i verden, og hvor-
dan du kan påvirke den?

Verden ligger foran deg. Du kan dra til andre siden av kloden når 
som helst. Du har muligheten til å se og oppleve verden på en 
måte som generasjonene før deg ikke engang har drømt om. I 
tillegg kan du spise eksotisk mat, se filmer fra andre verdensdeler 
når det skulle passe deg og følge med på nyheter verden over - 
live! Verden påvirker deg - men DU har og innflytelse på verden.

De globale spørsmålene utfordrer deg. Fattigdom, miljø og kultur-
påvirkninger angår oss på en helt annen måte idag enn tidligere, 
nettopp fordi avstandene har blitt så korte. Verden kommer til oss. 
Der vi bor har blitt en flerkulturell møteplass. Du vil oppleve det 
kulturelle mangfoldet i Norge. Du vil møte det internasjonale 
Stavanger. Du vil få kunnskaper om nye kulturer. Du vil reise, og 
fortelle om hva du opplever. Sterke inntrykk kan ikke holdes inne. 
Vi vil gi deg et år der gleden over at verden er et sted du kan boltre 
deg i, går hånd i hånd med alvoret om at vi hører sammen og må 
ta ansvar for hverandre.

Temaer på GV Connect: 
Globalisering. Fattigdomsårsaker. Bistand. Menneskerettigheter. 
FNs bærekraftsmål. Flerkulturell forståelse. Miljø & Økologi. Ak-
sjonsforskning. Fair Trade & Handel. Solidaritetsarbeid. Afrika. Folke-
mord i Kambodsja. Asia. Sosialantropologi. Flyktninger. Asylpolitikk. 
Foto, filming og blogging. 

Kompetanse
Året på Solborg gir to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdan-
ning. Dette året vil gi deg gode erfaringer med tanke på videre 
engasjement innenfor bistands- og misjonsorganisasjoner, og 
gjøre deg bedre skikket til å reise på egen hånd senere.

Turer
Vi har to turer hvert år, en til Sørøst-Asia og en til Afrika. Vi 
forsøker å få litt andre opplevelser og å komme inn på den lokale 
kulturen på en dypere måte enn om vi drar som vanlige turister.  
Vi besøker skolens solidaritetsprosjekt i Kambodsja.  Det kan 
også bli aktuelt med en liten tur til Oslo, primært for å besøke 
bistandsorganisasjoner og lære mer om Norges rolle i bistands- og 
utviklingsarbeid. 

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

Global Village Connect 
– skap din verden! 
Reiseliv - Backpacking - Solidaritet - Kulturforståelse - Kommunikasjon - Globale spørsmål

Studieturer til Afrika og Asia

Global Connect har vært en øyeåpner for meg, og det har vært enkelt å lære mye om verden. Jeg har blitt engasjert i globale spørsmål og kunnska-pen jeg har fått om hvordan verden faktisk er, har gjort noe med meg. En får lyst til å være med å gjøre en forskjell. Det å få være med på spennende turer til både Afrika og Asia, hvor vi bl.a. får bo i jordhytter og leve sammen med de lokale, er virkelig «ut-av-deg-sjæl-opplevelse». På Solborg lærer du også å gripe dagen og forstå hva som er viktig i livet. Sterk anbefaling!
Sirin W. Gangstad





Studietur til Dubai

Har du lyst å lære mer om trening? Bestemme din egen time-
plan? Lage god mat fra bunnen av? Lære om sammenhengen 
mellom sunn mat og god helse? Trene i Dubai?  Da kan Life 
Changing Fitness være linjen for deg. På Life Changing Fit-
ness (LCF) fokuserer vi på sammenhengen mellom trening/
kosthold og god helse. 

En dag på LCF består som regel av en treningsøkt, litt undervisning 
og matlaging (en gang i uka). 

Trening
Mye av treningen vil skje i et treningsstudio som ligger like ved 
skolen. Her får alle elevene medlemskap.

Skolen har et eget basseng som kan brukes til svømmetrening. I 
tillegg er det gode muligheter for både turer, jogging og sykling i 
nærmiljøet. Vi prøver å legge opp til variert trening innen styrke 
og utholdenhet. 

Innen trening vil du bl.a. få jobbe med spinning, styrketrening, step, 
aerobic, yoga, sirkeltrening, skadeforebygging, zumba og core med 
mer. Du vil få hjelp til å lage din egen treningsplan med utgangs-
punkt i dine egne mål. Du trenger ikke være i god form, men du 
trenger en positiv innstilling.

Undervisning
På Life Changing Fitness vil det bli undervisning om trening, 
ernæring, personlig utvikling, psykologi og helse. Vi har også litt 
idrettspsykologi som inneholder temaer som motivasjon, målset-
ting, selvbilde, stressmestring og fokus med mer. 

Vi prioriterer å ha god kvalitet i undervisningen, derfor samarbei-
der vi med dyktige instruktører i de ulike aktivitetene. 
Klasseromundervisningene er temabasert. Siden vi har en praktisk 
tilnærming til læring er ikke mer enn omtrent 20 prosent av under-
visingen i klasserommet.

Matlaging
Skolen har et eget skolekjøkken som vi kommer til å bruke mye. 
Her vil det bli fokus på å lage god og sunn mat fra ferske råvarer. 
Vi lager en egen kokebok med de beste oppskriftene, som du kan 
ta med deg til studenttilværelsen og til livet videre. På skolekjøk-
kenet vil vi praktisere det vi lærer om ernæring. 

Turer
Dubai er et veldig spennende sted å besøke. I februar/mars 
reiser vi til Dubai og Abu Dhabi på en 14 dagers studietur. Her 
får vi trent sammen med gode instruktører, vi får spennende 
undervisning om trening og helse og vi får utforske ny mat og 
ny kultur.

I tillegg til denne hovedturen vil det bli småturer i Rogaland med 
overnatting, blant annet en «bli-kjent-tur».

Life Changing Fitness
– idrett, helse og kosthold
Trening - Ernæring - Matlaging - Psykologi - Livsstil - Dubai 

Hovedmålet med året er å skape gode og sunne livsstilsvaner 
som du kan ta med deg videre i livet.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

LCF-linjen er utrolig bra, her får du ta treningen i ditt eget tempo slik at du når dine egne mål. Vi lærer mye om kosthold, vi får vite hva vi bør spise og hvorfor vi bør spise det.Skolen ligger sentralt, det er korte avstander til det meste. Linjen har veldig god personlig oppfølging og en lærer mye om seg selv. I linja inngår også et medlemskap på Aktiv treningssenter som du kan gå på når det passer deg. Det blir også tur til Dubai og Abu Dhabi! Jeg anbefaler virkelig denne linjen og skolen.
Mariell Riise – elev 2015/16





ACT - Art, Ceramics & Travel
- dreininger mot kunst

På ACT, Art, Ceramics & Travel, får du mulighet til å reise og 
jobbe med keramikk og andre kunstuttrykk. Turen går til New 
York, Los Angeles, San Francisco – til storbyene, kunststedene. 

Vi skal også reise til et land i Europa, der du sammen med andre 
får jobbe med din egen kunst. Du vil få reise til de flotte Jærstren-
dene, se havet og himmelen. Og i nærheten av skolen har vi både 
Gamle Stavanger og Domkirka fra middelalderen, der du kan roe 
ned og lage dine egne skisser.

Kunstreise
Men mest av alt handler Art, Ceramics & Travel om din egen 
kunstreise som foregår inni ditt eget hode. Du kan få din kreative 
skapertrang ut i en leireklump, ved en dreieskive, på et ark, på et 
lerret, på en skjerm, på en vegg eller i et mørkerom. Kort sagt, over 
alt der din kunst fortjener et uttrykk!

Keramikk
Du vil først og fremst jobbe mye med keramikk og leire i skolens 
eget verksted. Du vil få jobbe med RAKU; en gammel japansk 
keramikktradisjon. Kunstneren som underviser i dette, møter vi på 
Jæren, stedet der hav og himmel møtes. 

Du vil lære å dreie av en keramiker med eget verksted i Stavanger. 
Vi skal besøke skoler og fagfolk i andre land noe som også vil 
være med på å utvikle deg kunstnerisk.

Tegning og maling
På linja ACT lærer du nye teknikker og får muligheter til å utforske 
egne kunstneriske uttrykk og idéer. Undervisningen blir tilret-
telagt ditt nivå av faglærer og innleide kunstnere. I tillegg til 
keramikk, får du jobbe med andre kunstuttrykk som tegning og 
maling.

Foto
Du vil også lære å fotografere og oppleve gleden med å frem-
kalle egne foto i mørkerom.

Klasserom
Linja har eget keramikkverksted, tegnesal og mørkerom. Disse er 
åpne til kl. 23.00. Elevene har tilgang til fotostudio og mørkerom.

Stavanger
Skolen ligger sentralt i Stavanger, byen som var Europeisk kul-
turhovedstad i 2008. Stavanger er kjent for sin flotte gatekunst 
og har hvert år en berømt Street Art Festival som vi besøker. 
Stavanger er en koselig by med fargerike kaféer og et aktivt kunst- 
og kulturliv.

Forkunnskaper
ACT - Art, Ceramics & Travel - passer både for deg som har en del 
erfaring innen én eller flere kunstformer og for deg som ikke har 
så mye erfaring. Det viktigste er at du har interesse for faget. 
Individuell oppfølging gjør det mulig for deg å utvikle deg videre 
på grunnlag av dine interesser og forkunnskaper.

Så la din kunstreise starte på Solborg og på linja ACT.

Og du er ikke alene på reisen. Her er du sammen med andre krea-
tive, reiselystne og nysgjerrige mennesker.

Linjeturer
Ta med deg skisseblokka på reise! Opplev, nyt og bli inspirert i 
New York, San Fransisco og i Los Angeles.

Bli inspirert på kunstindustrimuseet på Manhatten og utforsk 
keramikk i Brooklyn. 

Besøk keramikere i Europa, i Stavanger og på Jæren og skap din 
egen kunst.

Bruk skolens eget keramikkverksted, fotostudio og kunst-klasse-
rom og reis i din egen kreativitet.

Mulighetene er mange, du må selv sette dem ut i livet.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

(ny linje)

Keramikk – Raku – Tegning – Maling – Kunstreiser – Foto

Studieturer til Europa og USA





Foto for deg som vil litt mer, våger litt mer og tåler litt mer!

Det er lov å prøve å forfølge sine drømmer og å satse – også på 
folkehøgskole. Hvis du drømmer om å leve som fotograf, skal 
GV FOTOpro gi muligheter til å satse på en karriere – eller til å kunne 
bruke foto som en avansert hobby eller som del av en annen 
karriere.

Du kan bruke et liv på å utforske fotograferingen fra dokumen-
tarfoto og digital teknologi til analog foto i mørkerommet.  
Uansett hva som er din ”greie” får du mulighet til å arbeide med 
foto på mange plan. I fotobyen Stavanger har du uendelig mange 
muligheter til å fordype deg.

INNHOLD PÅ GV FOTOpro

Nettbasert undervisning: Du bestemmer selv hvilke områder du 
vil fordype deg i. 

Du arbeider via nett og leverer oppgaver både digitalt og på papir, 
samt følger online-kurs innenfor din spesialinteresse.

Selvstendig porteføljearebeid: To dager i uken er satt av til selv-
stendig porteføljearbeid under veiledning.

Fellessamlinger: Hver uke møtes vi for å drøfte ditt eget arbeid 
sammen med resten av Pro-klassen.

Din egen mentor:  Du blir fulgt opp av en profesjonell fotograf di-
rekte i én til én-undervisning gjennom året. Mentor hjelper deg til 
å utvikle ditt eget uttrykk og skal utfordre deg på dine gode sider. 
I år har vi fem av Norges fremste fotografer innenfor sin sjanger 
med på laget: Roy Mangersnes (natur og landskap), Tommy Elling-
sen (dokumentarfoto), Marie von Krogh (dokumentar og feature), 
Siv Sivertsen (kunst og portrettfoto), og Jan Ivar Vik (portrett, event 
og bryllup)

Turer og ekskursjoner: Du får tilbud om å bli med på hytteturer, 
surfing, kajakk, bowling, curling m.m. sammen med elevene på GV 
FOTOGO.

Sosialt: Selv om GV FOTOpro er en linje der du jobber svært selv-
stendig, er vi også en sosial klasse som legger vekt på trivsel og 
felles opplevelser sammen med GV FOTOGO.

STUDIETURER
Inkludert i skolepenger/linjekasse er to fototurer. Vi vurderer 
tre forskjellige reiseruter skoleåret 2016-17: Det sørlige Afrika 
inkludert Zambia, Zanzibar og Namibia, Kambodsja og Pala-
wan (verdens vakreste øy) på Filipinene og Chile med Argentinsk 
Patagonia.

Høstturen går over drøyt to uker og er en tur der vi prøver oss som 
reisefotografer,  mens fotoekspedisjonen i februar/mars går 
over fire til fem uker, der du reiser for å arbeide med et selvvalgt 
fordypningsprosjekt.   

Global Village Foto Pro

– vi tar ikke bilder - vi fotograferer

Turer til Afrika og Asia og/eller  Sør-Amerika

Dette året har gitt meg muligheter til å jobbe selvsten-dig, gå i dybden, fokusere på det jeg liker best og ikke minst ta de bildene jeg før bare kunne drømme om. Reiser der interak-sjoner med mennesker og fantastiske opplevelser kun er få stikkord, gir helt unike fotoforhold. Det er når du ser utover solnedgangen med skitne klær, lokal mat mellom tennene og kame-raet over skulderen i en liten landsby i Afrika eller Asia du innser hvor vir-kelig, men magisk, denne verdenen egentlig er. Anbefales sterkt!
Hanne Marie Lenth Solbø

Turene finner sted i oktober/november og i mars. Hvilke turer som 
går når blir avgjort sommeren 2016.

Fototurene dekker et bredt spekter av aktiviteter fra safari til 
landsbyovernattinger og besøk på institusjoner og skoler, møter 
med mennesker og steder som setter spor. 

EN LITT SPESIELL SØKNADSPROSESS
GV FOTOpro er en spesiell linje som gir deg stor frihet, men som 
også stiller spesielle krav til deg. Derfor må du levere en til-
leggssøknad der du utdyper din motivasjon for å studere fotografi. 
Du må levere en portefølje på 20 bilder, samt velge to av fire 
sjangertyper du ønsker å fordype deg i. Mentorer og linjelærer 
vil avgjøre om du tilfredsstiller kravene og om hvilken sjanger og 
mentor som passer deg best.  Det er viktig at du søker tidlig for å 
kunne konkurrere om de 8 ledige plassene på dette studietilbu-
det.

Hvis du ikke syns du og GV FOTOpro passer sammen, kan kanskje 
GV FOTOGO være et bedre parti. 

Du finner søknadsskjema til GV Foto Pro på www.solborg.fhs.no





Studietur til Kenya

Dette ble virke-
lig et år med 
opplevelser. Et 
år fullspekket 
med aktiviteter, opplevelser og nye  idretter. Ingen 

dag er lik. I ste-det for å gå i dybden på noen få utvalgte idret-ter, så får du en smakebit av mange idretts-aktiviteter. Turen til Kenya ble en fantastisk opplevelsestur som satte dype spor. Vi har opplevd mye og prøvd mer enn mange får gjort i løpet av et liv. Du kommer ikke til å angre på at du velger Multisport Pluzz på Solborg, det har ikke vi gjort!
Martine S. Høgli og Solvor O. Øvretveit

Et år med aktiviteter, opplevelser og surpriser!

MULTISPORT PLUZZ er et unikt tilbud til deg som jakter på et 
år med gode  aktiviter. Våg å utfordre deg selv! Unn deg et 
«pusterom» med mening!

Mangfold, variasjon og de mange litt utradisjonelle idrettsaktivi-
tetene, gjør linja unik. Du får utforske og erfare stor mix av idretter, 
teambuilding og ikke minst få innsikt på solidaritet rettet mot vårt 
reisemål Kenya og skolens fellesprosjekt i Kambodsja.

Et mer variert og innholdsrikt linjetilbud skal du lete lenge etter! 
Et år med mening og mulighet for mestring. Du trenger ikke 
være svært sportslig, men du må like å utfordre deg selv og tenke 
positivt!  Klassen har ca 15 plasser og fylles raskt. 

                                                                                                                                              
Her er litt av menyen

Aquaskipping, trikking, alpint, skyting, idrettsmix, solidaritetsarbeid, 
teambuilding, ut i naturen med «grill & chill» (matopplevelser), 
hest, kreativitet, havbad hver måned- et kick uten like..., vannsport, 
gokart, paintball, tennis, rafting, friluftsliv med toppturer, alpin-
kjøring, squash, riding, volleyball, fotball, håndball, badminton, in-
nebandy, isbandy, kinball, indiaca, helikoptertur, curling, klatring, 
besøk i militæret, treningssenter,, hytteturer, sosial læring, ansvar, 
møte med afrikansk kultur, solidaritetsarbeid og mye, mye mer. 

Skolen ligger tett opp til flere idrettshaller og kort avstand til 
flotte turområder. Klassen har egen bue- og luftpistolbane i klas-
serommet.  

 Vi har normalt 3 dager i uken med linjefag, av og til hele lin-
jeuker og sammenhengende linjedager. Vårt læringsmiljø er 
positivt ladet og et godt klassemiljø er i fokus! Gode mulighe-
ter for selvutvikling, ansvarliggjøring, samhandling og læring.                                    
Omtrent en gang i måneden er det surprisedager, dager de fleste 
setter stor pris på. Linjeturer til ulike hytter, alpindager i skitrekk, 
kulturopplevelser, besøk og overnatting på annen folkehøgskole, 

Alt som skjer på linja er en læring i seg selv!  

Mottoet er: 

Strekk deg lenger enn før! Variasjon og opplevelser er stikkordene.

Multisport Pluzz 
– idrettsaktiviteter og opplevelser
Multiaktiviteter - Vannsport - Ballaktiviteter - Skyting - Naturopplevelser - Solidaritet

STUDIETUR TIL KENYA
Opplevelses- og aktivitetstur til Kenya. Sterke møter med mennes-
ker. Safari der du ser Afrikas flotte dyreverden «live». Snorkledag 
til Kisite. Aktiviteter med ungdom og barn. Besøk og støtte til flere 
solidaritetsprosjekt i Kenya. (www.maishamema.org).

Gjennom hele året har klassen fokus på solidaritet innimellom 
våre ulike aktiviteter. Vi har flere innsamlingsperioder og bruker 
ulike lærerike metoder. - Vi ønsker å ta ansvar og prøver å utgjøre 
en forskjell. - Dere vil få se det nytter i praksis!

Mer info på vår hjemmeside: www.solborg.fhs.no

 





 

Studietur til London og USA

Året på Solborg er det beste, fineste, kuleste, mest lære-rike og interessante året mitt så langt. Jeg fikk for første gang bruke mye tid i et profesjonelt lydstudio sammen med bra folk som hadde samme interesse som meg. Alle hadde noe å bidra med til musikken og jeg fikk utløp for mye kreativitet. Musikk-produksjon på Solborg er virkelig en måte å få brukt mye tid på lidenskapen sin, og vokse på den. Sjøl produserte jeg ferdig min første mixtape/nettalbum, lagde musikkvideo, fikk nye venner, opplevde mye spennende i en vel-dig vakker by, rett og slett fordi jeg tør påstå at jeg valgte å utnytte året. Og lite gir deg mer inspirasjon enn å dra på to utenlandsturer og få sett nye deler av verden. (London, New York, San Francisco og Los Angeles.)
Matias Sveen

Dette er linja hvor du lærer deg å bruke studio som produsent, 
tekniker, låtskriver, kreativ musiker eller sanger. På Solborg tar 
vi drømmen din på alvor enten den er stor eller liten!

Musikkproduksjonslinja på Solborg er utviklet for å gi deg kunn-
skap om de verktøyene og triksene som er nødvendige for å spille 
inn og produsere musikk med dagens moderne teknologi. Som 
elev på linja vil du få kunnskap og forståelse i bruk av generelt mu-
sikkutstyr og software som trengs for å lage dine egne sanger, og 
lære hvordan disse kan spilles inn. Du vil også få god kunnskap om 
musikkbransjen, og hvordan du kan nå ut med musikken din.

Enten du går med en drøm om å jobbe med musikk profesjonelt, 
eller dette er noe som du vil holde på med som en hobby, tror vi 
dette er linja for deg. Et år på Solborg vil gi deg god basiskunn-
skap for å kunne søke på videre musikkproduksjonsstudier, eller 
en mulighet til å lære mer og ha et år hvor du får bruke mye tid på 
musikk.

Hovedfokuset på studiet handler om den kreative prosessen fra 
låtskriving til ferdig innspilt og mikset prosjekt. Gjennom denne 
prosessen vil du få mye tid til å utvikle dine evner som musiker, 
sanger, produsent eller låtskriver, og i tillegg til arbeid i studio, 
vil du få mange muligheter til å spille konserter eller drive med live 
lyd hvis du ønsker det.

For oss på Solborg er det et viktig prinsipp at alle elevene starter 
året på det musikalske erfaringsnivået som du befinner deg på.     
Vi forsøker å tilrettelegge undervisningen for den enkelte, slik at 
du i størst mulig grad kan få bruke tiden på de områdene og i den 
musikalske retningen som du selv ønsker.

Fasiliteter og utstyr
Skolen har et godt utstyrt lydstudio som er åpent hver dag frem 
til kl. 23.00. Det består av et kontrollrom og 2 innspillingsrom. 
I tilegg har vi et fint klasserom hvor det meste av teoriundervis-
ning foregår. Skolen har også et topp PA-anlegg og fin scene. Vi 
benytter Musiclab studio( www.musiclab.no) til deler av under-
visningen. Alle elevene vil få programmet Cubase som de benytter 
gjennom året og som dere kan ta med dere etter at skolen slutter.

Opptakskrav
Det er en fordel å kunne beherske et eller flere instrument, 
alternativt at du har en del erfaring i å programmere beats. Har du 
en demo så legg gjerne ved denne, men dette er ikke et krav. Det 
forventes at du kan jobbe målbevisst og selvstendig. 

Musikkproduksjon   

Studioarbeid - Låtskriving - Mixing - Mastering - Beatproduksjon - Konserter 

– the art of recording!

Studieturer
På høsten pleier vi å reise på et par turer. Hvor ferden går varierer 
fra år til år.

På våren reiser vi til USA. Her besøker vi byene New York, San 
Francisco og Los Angeles. Turen kan variere noe og de siste årene 
har vi også lagt inn Grand Canyon og Las Vegas. På denne turen 
besøker vi kjente plasser som Harlem, Bronx, Brooklyn, Haight Ash-
bury. Vi opplever konserter, besøker lydstudio, utdanningsinstitu-
sjoner som Clive Davis NYU, Musicans Institute i Hollywood, eller 
slapper av i en park i San Francisco. Ved siden av å treffe dyktige 
bransjefolk, bruker vi også en dag til å jobbe i et av New Yorks 
mange fantastiske studioer.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no





Tur til New York, Los Angeles og San Franci sco

Dette var et kjempe-år der vi virkelig fikk utfolde oss på sysalen og lage vår egen kolleksjon med våre egne varemer-ker på. Det du ikke kan før du kommer til Solborg lærer du garantert før skoleåret er omme. Vår herlige lærer Linda har en lidenskapelig interesse for faget, noe som smitter over på oss andre. Turen til USA, med shopping, mote og musikaler, var en av mange høydepunkt i løpet av Solborgåret. 
Margrethe Onarheim

KMD - Klær, mote og design 
– passion for fashion!
Søm - Strikking - Hekling - Redesign - Kreativitet - Kolleksjoner - Catwalk

Linjen som passer for deg som har lyst til å lære å sy. Som har 
lyst til å skape ting med hendene dine. Kanskje drømmer om 
å bli designer, og lar deg inspirere av magasiner og blader.  Er 
fascinert  av alt det fine “alle andre” lager, og har lyst lage dine 
egne ting. 

Vi holder til i skolens flotteste klasserom, med utsikt over Sta-
vanger, fjord og fjell. Vi har en velutstyrt sømavdeling, der alle 
elevene får egen symaskin til disposisjon. Det viktigste du kan ta 
med deg er arbeidslyst og idéer!

Slik det sømmer seg
Det  kreves ingen forkunnskaper for å begynne på Klær, Mote & 
Design. Vi starter med det grunnleggende innen søm og blir kjent 
med maskiner og utstyr. Vi lager i starten flere små kjekke ting, 
som toalettvesker, poser, pennal og vesker. Du lærer dermed ulike 
sømteknikker. Etter de grunnleggende kunnskapene er på plass, 
bestemmer du selv hva du har lyst å lage, f. eks; joggebukse, col-
legegenser, jakke, bukse, genser, topper, skjørt, kåpe, selskapskjole 
med mer.  Du lager din egen kolleksjon av klær, som blir akkurat 
slik du har lyst til. Vi har mannekengoppvisning på slutten av året.
Du starter på ditt nivå, og utvikler deg derfra.

Strikking og hekling har også en viktig plass på linjen. Alle vil få 
prøve begge teknikker, så velger du selv om du vil videreutvikle 
deg innen dette. Med en lærer som tidligere har arbeidet som 
strikkedesigner, vil begrepet garnglede stå sentralt og vi prøver 
å videreformidle all den gleden et håndarbeid kan gi. Du kan lage 
luer, votter, pannebånd og sokker. Du kan lage et strikkeplagg etter 
en ferdig oppskrift eller du kan lage en oppskrift etter eget design. 

Redesign
Vi er interessert i redesign og du vil få lære hvordan du syr om 
gamle plagg til nye og moteriktige design. Ta gjerne med egne 
plagg hjemmefra. Som en del av dette vil vi besøke vintagemarke-
der i Brooklyn, New York, for å få inspirasjon. Gamle plagg kan bli 
nye antrekk, eller vi bruker plaggene  som materialer til vesker eller 
lignende.

Andre ting du kan få lære
Tegning/form/farge, mønsterforming, lappeteknikk, applikasjon, 
motehistorie, collagearbeid, lage egen bok, moodboard, arbeid 
med krympeplast, lysdekor, stempling/embrossing og andre 
hobbyarbeider. 

Gode arbeidsforhold
Vi holder til i et stort og lyst atelier, med god arbeidsplass til alle. 
Linja er godt utstyrt med symaskiner til alle elevene, mange over-
lockmaskiner, i tillegg til annet nødvendig utstyr. 
Stoffbutikken Stoff & Stil ligger i gangavstand til skolen, og vi 
kjøper det meste av stoffene våre her. 

Et godt klassemiljø  er viktig, og  sammen skaper vi dette. Sysalen 
er også et sosialt sted, der vi bruker tid på ulike kveldsaktiviter, 
spill, ser relevante filmer og kanskje koser oss med litt å spise.
Solborg er en mangfoldig skole med mange forskjellige linjer. Vi 
har samarbeidsprosjekt med flere av disse gjennom året, som 
f. eks. juleverksted med mange aktiviteter sammen med Bilde, Form 
& Kunst. Vi har også fotoshoot med Global Village Foto, der vi stil-
ler med modeller og antrekk og de tar flotte bilder. Disse bildene er 
en flott dokumentasjon på hva du har laget gjennom året.

Studietur
Studieturen vår går til USA. Vi reiser sammen med tre andre linjer. 
Turen går først til New York. Der besøker vi Fashion Institute of 
Technology og museet der. Vi besøker stoff- og tilbehørsbutikker 
og noen kjøper gjerne litt med hjem. Der finner vi stoff som vi ikke 
har tilgang til hjemme. Vi reiser til Brooklyn og går i vintagebutik-
ker m.m. Vi ser på musikal, rusler på Highland Park, Chelsea Market 
og  rusler gatelangs og får med oss gatemote. Etter det drar vi til 
San Francisco og nyter denne vakre byen. Vi besøker bl a fengse-
let Alcatraz og det gamle hippieområdet High Ashbury. 
Turen går videre til Los Angeles, der vi opplever en annen del av 
amerikansk kultur, med Hollywood og fornøyelsesparker. 

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no





Vi er opptatt av at du skal få noe igjen for dette året og bli 
 inspirert til å utvikle deg gjennom idrett og friluftsliv. 

Sammen vil vi skape en klasse der hovedfokuset er å gjøre 
hverandre gode. 

Gjennom teambuilding og samhandling håper vi å skape et 
lag som inkluderer og inspirerer hverandre i idrett, friluftsliv og 
hverdag. 

Surfing
Skolen ligger 25 min. unna Borestranda som Nettavisen beskriver 
som: «Best i Norge for surfing». Dette gir oss mulighet til å surfe 
ukentlig fra september til desember. Den ukentlige treningen gir 
oss et godt utgangspunkt for utvikling. Vi har et tett samarbeid 
med Surfschool.no med instruktører som har 20 års erfaring. 

Klatring
Uansett forutsetninger kan klatreveggen gi utfordringer. Samtidig 
gir denne idretten god samhandling mellom den som klatrer og 
den som sikrer.  Vi bruker Sørmarka Arena som tilbyr en klatre-
vegg som har samlet verdens beste klatrere og har vært med på å 
arrangere verdenscupen i klatring.

Ski
Ved siden av å reise på tur til to skidestinasjoner, prøver vi på 
alpint i Røldal og kiting på Haukeliseter med profesjonelle 
kiteinstruktører. Dette er et høydepunkt når vinteren kommer.

Friluftsliv 
Friluftsliv er  spennende og trenger ikke å være så avansert for 
å nytes. Hverdagsfriluftsliv der eleven får ansvar for å planlegge 
og gjennomføre en overnatting med gruppen, er en ny lærings-
metode vi holder på å utvikle. I tillegg til dette har vi en tredagers 
tur til Kjeragbolten og en kanotur til Lutsivannet. Ved siden av 
det tradisjonelle friluftslivet har vi også et mer aktivitetsbasert 
friluftsliv med bl.a. et femdagers elvepadlingskurs på Evje. Her 
padler vi i elvekajakker nedover stryk. I tillegg tar vi et femdagers 
kitekurs på Haukeliseter. 

Hverdagsaktiviteter 
Selv om vi er mye på tur har vi flest dager hjemme. I tillegg til surf-
ing og klatring, gir vi deg innføring i et mangfold av idretter og 
aktiviteter som vi bruker tid på å forstå og mestre:

Ballidretter
Fotball. Volleyball. Beachvolley på skolens anlegg. Innebandy. 
Håndball. Squash. Isbandy/Ishockey. Badminton. Basketball. Tennis.

Andre idretter
Kampsport ved Kampsport Instituttet i Stavanger. Utholden-
het. Styrketrening. Basistrening. Sykling. Kampsport. Svømming. 
Skøytetilvending. Orientering. Curling. Bevegelighetstrening.

Adventure Action Sport 
– grensesprengende utfordringer

Alpint i Salt Lake og surfing i Cali fornia

Klatring - Surfing - Kiting - Elvepadling - Villmarksturer - Idrettsaktiviteter - Ballspill

Dette er det beste året jeg har hatt. Jeg har fått oppleve å være med på ting som jeg aldri ville ha opplevd hvis jeg ikke hadde valgt Adventure på Sol-borg. Turen til Salt Lake og California var magisk. Utrolig mye gøy, herlige lærere og medelever, god mat, godt samhold, mange fritidsaktiviteter, kort avstand til det meste. Et utrolig allsidig og meningsfullt år!
Even Gillebo

Turer
I løpet av året skal vi på flere reiser med ulik karakter. Sammen på 
tur får vi bl.a. oppleve flotte naturopplevelser.

Preikestolen troner på toppen av Lonely Planets kåring av ”most 
breathtaking viewing platforms”. 

Kjeragbolten er også en anerkjent destinasjon som vi besøker på vår 
tredagerstur i Frafjordheiene.

USA rangeres ofte øverst av alle turene våre. 16 dager i USA fordelt 
mellom vinter og sommer, kan det bli bedre? Den første uken 
reiser vi til Salt Lake City. Vi får oppleve en NBA-kamp i verdens 
største basketball-liga. Byen har en spennende historie og denne 
utforsker vi under oppholdet. Den siste halvannen uke tilbringer 
vi i New Port Beach i Los Angeles. Snøen blir byttet ut med sol og 
varme, og stranden ligger et steinkast unna hotellet. Her finner vi 
bølger for nybegynnere og bølger for de som har surfa lenge. Opp-
holdet blir fylt med surfing og beachvolley på dagen og kos rundt 
bålet med fokus på den gode samtalen med venner på kvelden.

Avslutnigsturen vår i mai er en enkel friluftstur der vi padler i kano 
på Lutsivannet i Sandnes. Vi bygger leirplass med gapahuk. På 
denne turen lager vi god mat og koser oss rundt leirbålet mens vi 
mimrer over året som har gått.   

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no





På linja Film handler det om å engasjere, skape stemninger, 
vekke følelser, begeistre, være kreativ og å leke med idéer. 
Det handler også om teamwork, deadline og å holde fokus. 
Vi legger stor vekt på film, men også gjennom foto, flerkame-
raproduksjon og TV-studio vil du få muligheten til å uttrykke 
deg kreativt.

Vi gir deg virkemidlene og du leker med uttrykket!

Film
Denne linja er i stor grad en praktisk linje hvor øvelse gjør 
mester. Målet er at du skal ha det gøy samtidig som du lærer og 
utvikler deg innenfor film. Du får innføring i bruk av kamera og 
programvare, og jobber både med egne prosjekt og større klas-
seprosjekt. Skolen har årlig sin egen Oscar Night, hvor alle skolens 
elever kan levere filmbidrag og vinne priser.

TV/Flerkamera
Vi samarbeider med teaterlinja om å filme oppsetninger, og i 
tillegg lager vi våre egne TV-produksjoner som talkshowet “God 
kveld, Solborg” og innsamlingsaksjonen “SolborgAksjonen”. 
Vi arrangerer også «Solborg Grand Prix», en sang- og showkon-
kurranse for hele skolen, med full kameraproduksjon.

Utstyr
• DSRL: Panasonic Lumix GH3, Canon 600D, Nikon D7000
• Semi-pro kamera: Sony PXW-X70, Panasonic HPX-171 (2 stk)
• iMac’er med Final Cut Pro X
• Zoom H4 og H2 til lydopptak, bom-mikrofoner, Røde Videomic
• Diverse tripod-stativ, Jag skulderstativ, mini-jib, flycam
• Lys-kit i forskjellige størrelser: Red-heads og Dedolight.
• Blackmagic Design ATEM 1 M/E bildemixer
• I tillegg har skolen en DJI Phatom 2 drone med GoPro kamera

Praksis
Du får mulighet til 2 ukers mediepraksis i en mediebedrift du 
selv velger.

Turer
Bli-kjent tur: I starten av året drar vi på en overnattingstur i nær-
området for å bli bedre kjent med hverandre.
Oslo: I løpet av høsten drar vi 1 uke til Oslo og besøker store og 
små mediebedrifter og blir med på innspilling av tv-program-
mer som f.eks. «Senkveld», «Nytt på nytt» m.m.

Film – når fokus teller! 

Opptak – Redigering – TV- og flerkameraproduksjon – Praksis – Australia

Heile året har 
eigentlig vore eit høgdepunkt i seg sjølv. Første skule-dag, klassen, utsty-ret, skulemiljøet, lærerne. Året over-gjekk alle forvent-ningar. Medieturen til Oslo var topp og Australia var berre awesome! Eg vil anbefala linja Film for alle som ynskjer eit år utanom det vanlege, eit år med utfordringar og opplevingar. Eit lærerikt år med mangfold og al-ternativ undervisning. Det er det beste valet eg har tatt så langt i livet. «Borte bra, men Solborg best!»

Eirin Nilssen Vikøren

Studietur til Australia

Australia: Hovedturen på vårparten går til andre siden av kloden. 
Vi skal ha med oss det beste av et vakkert og utrolig spennende 
kontinent. Vi møter også erfarne filmskapere og fotografer og 
lærer nyttige internasjonale triks.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no





Studieturer til Afrika og Asia

Kan en ball forandre verden? Kan en ball gjøre at mennesker 
møtes? Kan en ball bygge bro mellom mennesker? Kan en ball 
gjøre at mennesker blir venner? Kan en ball forandre verden?

Det spilles fotball, volleyball, basketball overalt. I Norge, i Europa 
og i hele resten av verden. Er det sånn at hvis du tar en ball under 
armen og bare legger i vei, så vil du møte mennesker? Det må vi 
prøve!

Vi elsker ballspill i alle varianter. Vi liker å reise og tror at ballen 
kan være med å skape opplevelser, gleder og kontakt med andre 
mennesker, enten det er på mottakssenter for asylsøkere på Jæ-
ren, eller ungdom som ønsker seg en bedre hverdag i Kambodsja. 
Idrettsglede og lek er et språk alle forstår

Vi samler 12-16 ballglade gutter og jenter fra hele landet og ser 
hva som skjer. Vi spiller mye fotball og ønsker å se hvor samspilte 
og gode vi kan bli som lag. Nivået ditt bestemmer du selv. Det er 
ikke sikkert at du var den som alltid ble valgt først da dere spilte på 
løkka. Ingen av tidligere elever har gått videre fra oss for å spille i 
Premier League, men de fleste har sett og opplevd hva som gjør at 
vi elsker å holde på med kula: glede og vennskap!

Vi spiller fotball, volleyball, tennis, squash, bordtennis, innebandy, 
og curling m.m.

Men alt dreier seg ikke bare om ballen. Når vi drar på tur så for-
bereder vi oss. Vi lærer om Røde Khmer i Kambodsja, hva som var 
årsaken til Vietnamkrigen, hvordan Afrikas mange land klarte seg 
etter kolonitiden osv. Noe av undervisningen skjer sammen med 
Global Village Connect, som er en klasse vi reiser på tur med.  

 

TURER
Vi har to turer hvert år. En til Sørøst-Asia og en til Afrika. Vi forsø-
ker å få litt andre opplevelser enn om vi drar som vanlige turister 
og ballen har vi med oss hele tiden. Det kan også bli aktuelt med 
en liten tur til London, primært for å få med oss en fotballkamp, 
men dette avgjøres av hele klassen ved årets start. Linjekassen blir 
i så fall litt dyrere.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

GloBall United
– brobygging og ball

Fotball - Ballspill - Brobygging - Solidaritet - Reising - Globale spørsmål

Jeg kom til GloBall for å spille fotball med «kidsa» i Afrika, men fikk så mye mer. Ved hjelp av en fantastisk lærer var det meget sjeldent en kjedelig dag. Varia-sjon, kultur, fotball og et godt sosialt miljø var stikkord som gjorde GloBall til den helt klart beste linjen på Solborg folkehøgskole. Året på GloBall United var et år jeg aldri vil glemme.
Eivind Friis Hamre





Studietur til London og USA

Å ta på seg en rolle og gå inn i andres følelser er utrolig spennende. Å få jobbe med andre elever som har samme inter-esse og utfoldelsestrang som en selv, er både gøy og lærerikt. Du knytter  fantastiske vennskaps-bånd, lærer mye om deg selv og andre, blir mer selvstendig, du får utfolde og utvikle deg enormt og du får nye perspektiv på livs-viktige ting. Dessuten er skolens beliggenhet fantastisk, med kort vei til mange spennende kulturtilbud, konserter og forestillinger. Og linjeturen var bare helt toppers! Du må bare velge et år på Solborg! 
Charlotte Kjær, finalist i X-faktor 2009

På Rampelys Scene vil du få mulighet til å utvikle deg som skue-
spiller og få innsikt i hvordan et liv som skuespiller fungerer. Vi 
jobber mye med rollemodellering, kroppsspråk og stemmebruk. 
Andre stikkord er sminke, kostymer, teatersport, dans, revy, konser-
ter og masse, masse engasjement!

Her får du muligheten til å bli trygg på scenen, du får utfordringer 
og vi har det veldig gøy. 

På Rampelys Scene får du utfordret dine kreative sider innen 
scenekunst. Linja er veldig praktisk orientert, og mye av tiden går 
med til ulike oppsetninger.

Prosjekter
Vi har mange prosjekter gjennom året, og på høsten er barnefore-
stillingen for nærmere 4000 barn det store høydepunktet. 
Vi har også en felleskonsert med Musikkproduksjon ganske tidlig 
i skoleåret.

Etter jul er det største hovedprosjektet å sette opp et drama-  
stykke.

Monologarbeid er også en del av året. Når man skal på audition 
kreves det ofte en monolog, og her kan du lære deg en monolog 
du kan bruke, og få gode tips.

I løpet av året vil du også få innføring i komplett sangteknikk. 
Undervisningen blir gitt av sangpedagog som er utdannet via 
Complete Vocal Institute i København. Her lærer du moderne 
sangteknikker som kan hjelpe deg enten du synger pop, rock, soul, 
klassisk, jazz, gospel eller andre musikksjangre. 

Godt og trygt klassemiljø
Vi bruker en del tid på teambuilding og trygghetsøvelser, og på 
hvordan vi sammen gjør hverandre gode. Vi lager små og store 
show gruppevis og felles. Sammen drar vi på revyer og konserter 
og opplever bl.a. Stavangers pulserende kulturliv.

Studieturer
I linjeuka på høsten vil vi forsøke å få til en spennende tur i inn- 
eller utland, men hvor vi reiser vil variere fra år til år.

På vårparten reiser Rampelys Scene til USA. Her besøker vi byene 
New York, San Francisco og Los Angeles. Ved siden av å gå på 
spennende konserter/musikaler og besøke noen av verdens 
fremste utdanningsinstitusjoner innen scene og musikk, får vi også 
oppleve plasser som Venice Beach, High Ashbury, Universal studios, 
Harlem og Bronx. 

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

Rampelys Scene 
– scenen er din!                   
Teatersport - Skuespillerteknikk - Dans - Revy - Stemmebruk - Forestillinger





ICE-line er først og fremst for de som vil utvikle sitt talent 
innen ishockey, curling, kunstløp eller hurtigløp skøyter. Det er 
en toppidrettslinje der du får mulighet til utvikle deg sammen 
med dyktige trenere og andre toppidrettsutøvere, samtidig 
som du får mulighet til å bo på folkehøgskole og være i lag 
med mange ungdommer i et sosialt og flott fellesskap.

Solborg ligger midt i et av Norges beste områder for idretter på is. 
Du trenger ikke gå mange meterene for å være omgitt av ishaller. 
Som en følge av dette har Stavanger nå et av landets mest ekspan-
sive miljøer innenfor ishockey, kunstløp, hurtigløp og curling. Dette 
miljøet kan du bli en del av!

Gode treningsforhold
Stavanger har noen av landets beste ishaller og det er bl.a. derfor 
Solborg folkehøgskole har lyst til å tilrettelegge for at du skal få 
mulighet til å kombinere din idrett med skolegang og studier. Fra 
slutten av september til skoleslutt i mai er det is i våre mange ishal-
ler rundt skolen. Vi har også avtale med Aktiv treningssenter på 
Tjensvoll, der våre elever kan trene så mye de vil i løpet av skoleå-
ret. I tillegg har Solborg egen svømmehall og styrkerom. Det er 
også et meget bra turområde like ved skolen. Både Mosvannet 
og Sørmarka ligger nær skolen og der er det ypperlig å drive bl.a. 
barmarkstrening og utholdenhetstrening.

Mye egentrening 
Et år på Iceline er veldig individuelt tilpasset og det fordrer mye 
egendisiplin og treningsmotivasjon. I samarbeid med personlige 
trenere og lærere vil du få oppfølging, veiledning og tilretteleg-
ging av treningsaktiviteter. Solborg har også en linje som har mye 
fokus på ernæring, helse og kosthold. Ønsker du å få nyttige tips, 
står du fritt til å delta her.

Samarbeid med lokale klubber
Sammen med Oilers ønsker Solborg å gi tilbud til talentfulle 
hockeyspillere. Du bor på skolen og tar del i skolens program, 
mens Oilers står for treninger og kamper. Da deltar du på Oilers sitt 
satsingsområde «Oilers topphockey». 

Solborg har også inngått et samarbeid med Stavanger/Sandnes 
skøyteklubb. Elitesatsingen trenes av Mikael Flygind Larsen og 
nederlandske Ingrid Paul, begge med imponerende karrierer bak 
seg. 

Stavanger kunstløpklubb driver både synkronskøyting (Stavan-
ger Pearls), isdans og skøyteskole for ungdom og voksne og trenin-
gene ledes av profesjonelle trenere. Dette kan du bli en del av.

Også Stavanger curlingklubb, som har landets flotteste cur-
linghall, tilbyr samarbeid der bl.a. Pia Trulsen, datter til tidligere 
landslagsspiller Pål Trulsen, vil være en av instruktørene.

ICE-line – Toppidrett is

Treningstur til Canada? 

Curling - Hurtigløp skøyter - Ishockey - Kunstløp

Treningstur til Canada? 

I løpet av våren kan det bli aktuelt med en tur til utlandet, kanskje 
Canada, men dette må tilpasses med treningsopplegget til den en-
kelte. Det er eventuelt mulig å bli med sin lokale klubb på trenings-
tur eller være med på en av skolens andre linjeturer. 

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

(ny linje)





Dette er en linje utenom det vanlige: Fotolinje, reiselinje og soli-
daritetslinje. Først og fremst får du muligheten til å fotografere, 
men du får også med deg spennende reiser. Det handler også om 
å ha et åpent øye for hvordan mennesker har det andre steder.

Du lærer mye og får mye på GV FOTOGO. Det er en linje som krever 
litt av deg. Skal du lære må du jobbe for det, og vil du utforske 
verden krever det at du investerer tid og krefter på det. Vi har tatt 
Steve Jobs sitt eget slagord til oss, og det sier noe om hva vi for-
venter av deg som foto-elev: “Stay hungry - Stay foolish!”

INNHOLD PÅ GV FOTOGO

Digital foto: Bruk av digitalt speilrefleks eller speilfritt kamera. 
Bildebehandling i Lightroom Bridge, Photoshop og Capture One 
9. Du velger selv hvilket av verktøyene du vil bruke.

Analog foto: Svarthvitt-fotografering - Framkalling og kopiering 
av bilder i mørkerom.

Fototeori:  Digital fototeori – Kamerateknikk - Bildeforståelse - 
Komposisjon - Lyssetting - Inspirerende fotografer – Fotoetikk.

Studio- og portrettfotografering: Med moderne og oppdatert 
studio 

Praktisk fotografering: Landskap – Studio – Portrett – Mørkerom 
(analogt) – Kunst/Abstrakt – Reisefotografering – Dokumentar -  
Svarthvitt – HDR – Panorama – Timelapse osv.

Utvikling av portefølje: Du velger selv hvordan du vil presentere 
bildene dine og kan velge mellom digitalt galleri, fotoblogg, foto-
bøker, utstilling, bildemappe, utstilling eller slideshows.

Fordypningsuke: Du arbeider med et ukesprosjekt hvor du selv 
bestemmer tema og sted.

Globale spørsmål, landstudier og reiseproblematikk

Turer og ekskursjoner: Hytteturer, fototurer i Rogaland, surfing, 
kajakk, bowling, curling m.m.

STUDIETURER
Inkludert i skolepenger/linjekasse er to fototurer. Vi vurderer tre 
forskjellige reiseruter skoleåret 2016-17: Det sørlige Afrika inklud-
ert Zambia, Zanzibar og Namibia, Kambodsja og Palawan 
(verdens vakreste øy) på Filipinene og Chile med argentinsk 
Patagonia.

Global Village Foto Go

– foto på tre kontinenter 

Fotografering - Blogging - Reiseliv -  
Solidaritet - Digital fotobehandling 
- Globale spørsmål

Turer til Afrika og Asia og/eller Sør-Amerika 

Kombinasjonen reise og foto var midt i blinken for meg. Det er ikke mange som har vært på trekking i Lalibela i Etiopia og klatra opp på Sørøst-Asias høyeste fjell, Mt. Kinabalu på Borneo, i samme skoleår. Jeg har fått mulig-heten til å ta bilder jeg bare før har sett på Discovery eller NG Channel. Jeg har lært masse om kamerateknikk og bildeforståelse og kort sagt blitt en mye bedre fotograf. Lærerne er flinke og un-dervisningsopplegget på Foto er både krevende, utviklende og morsomt.  GV-Foto er linja det klikker for!
Åse Heidi Taule

Høstturen går over drøyt to uker og er en tur der vi prøver oss som 
reisefotografer,  mens fotoekspedisjonen i februar/mars varer i tre 
uker.  Hvilke turer som går når blir avgjort sommeren 2016.

Fototurene dekker et bredt spekter av aktiviteter fra safari til 
landsbyovernattinger og besøk på institusjoner og skoler, møter 
med mennesker og steder som setter spor. Vi får svært gode til-
bakemeldinger på turene våre, som gir deg opplevelser, erfaringer 
og lærdom for resten av livet.

Hvis du føler at du allerede har gode fotoferdigheter, og vurderer å 
satse på fotoyrket, passer kanskje GV FOTOpro bedre for deg. 

OM SØKNADEN

Du må fylle 18 før første studietur i oktober.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no og 
www. globalvillage.no





– Det beste med å gå på Bilde & Form må nok være friheten. En får frihet til å utfolde seg kreativt, og rom til å utforske og eksperimentere med det man vil. Samtidig får man prøve ut og leke seg med mye forskjellig innenfor mange ulike kreative fagfelt som man ellers ikke hadde fått muligheten til andre steder.Det er vanskelig å plukke ut kun ett godt minne, men det jeg tenker på mest er de sene kveldene i klasse-rommet. Det blir alltid til at noen sitter inne på klasserommet etter skoletid og jobber med noe, ofte til langt på natt! Turene til Oslo og USA er også høyt på lista over gode minner. På turen til Oslo ble vi skikkelig kjent med hverandre, og i USA får vi oppleve og se alt som er verd å se av kunst og andre kreative opplevelser, pluss mye, mye mer! 
Aleksander Sahr

Har du lyst til å utvikle deg innen tegning, maling eller kera-
mikk? Liker du å holde på med kreative ting på fritiden? 
Eller har du ambisjoner om å utdanne deg videre innen kunst? 
Da er dette linja for deg.

«Learning by doing»
På linja Bilde, Form & Kunst får du et år med kreativitet og glede, du 
lærer nye teknikker og får muligheter til å utforske egne kunstne-
riske uttrykk og idéer. Undervisningen blir tilrettelagt ditt nivå 
av faglærer og innleide profesjonelle kunstnere. Linja har en 
tegnesal og eget keramikkverksted som er åpent til klokka 23.00 
hver dag, og utstyret på skolen står til din disposisjon hele tiden. En 
av fordelene med å velge Solborg er at det er flere andre kreative 
linjer som du kan samarbeide med for å lage egne kunstprosjekt. 
Her er noe av det vi jobber med på Bilde, Form & Kunst:

Tegning
Her tar vi for oss strek, skravering, komposisjon, lys og skygge, 
perspektivtegning og proporsjonlære. Du får bruke ulike tegnered-
skaper som blyant, tusj, blekk, kull og pastellkritt.

Maling
Vi maler på papir, lerret og møbler. Vi har en vegg der du kan 
utfolde deg dersom du ønsker å jobbe i stort format. I løpet av året 
gjennomgår vi grunnleggende fargelære og jobber i hovedsak 
med akrylmaling og akvarell. 

Keramikk
I keramikk lærer du først de grunnleggende teknikkene i leire slik 
at du kan jobbe selvstendig etterhvert. Linjen har et kjempefint 
keramikkverksted. Du vil få prøve ulike typer leire, ulike teknik-
ker og dekorere tingene dine med begitninger og oksyder som 
blir glassert etterpå. Du vil også få være med på en Japan-inspirert 
rakubrenning og workshops med profesjonelle keramikere. 

Gjenbruk
Å være en gjenbruker er en bærekraftig måte å spare miljøet på. Gi 
det du har nytt liv med litt kreativ tenkning istedenfor å kaste det. 
I gjenbruk vil du bl.a. få male møbler på en kreativ og nyskapende 
måte. 

Selvvalgt prosjekt
Vi har satt av tid i vårsemesteret der du kan fordype deg innenfor 
det området du liker best. Hvis du vil, kan du jobbe med opptaks-
oppgaver til kunstskoler. Dette er din tid.

Nuart Festival
Den internasjonale gatekunstfestivalen Nuart arrangeres i Stavan-
ger. Festivalen har siden 2005 brukt gatekunst som sin hovedarena 
– og det med stor suksess. Hvert år får de besøk av verdenskjente 
kunstnere som legger igjen små og store spor i form av kunstverk 
plassert i det offentlige bybildet.

Bilde, Form & Kunst
- kreativitet og skaperglede
Tegning - Maling - Keramikk - Fotografering - Kreativitet - Glede

New York, Los Angeles og San Franci sco

Storbykunst
Skolen ligger sentralt i Stavanger, byen som var Europeisk kultur-
hovedstad i 2008.  Byen er bl.a. kjent for sin gatekunst.
I tillegg drar vi på studietur til fantastiske storbyer som New York, 
Los Angeles og San Francisco.  Å reise er en fantastisk måte å 
lære på. Gjennom å møte andre mennesker og kulturer blir en 
kjent med vår egen kultur og seg selv. Vi får mulighet til å oppleve 
kunst på de store og verdensberømte kunstmuseene og får med 
oss de nye trendene i utlandet. Her kan en hente masse inspirasjon 
til egne prosjekter, få oppleve mye nytt og skape gode minner for 
livet.

Opptaksprøver til kunstskoler
Kunst på folkehøgskole er en god start dersom du ønsker å utdan-
ne deg videre innen bilde, form og kunst. Etter et år på denne linja 
vil du ha fått opparbeidet deg en arbeidsmappe som kan komme 
godt med dersom du vil søke på en høyere utdanning innen kunst. 
Det blir også avsatt tid til å jobbe med opptaksprøver til kunstsko-
ler hvis du ønsker det.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no



Adventure Action Sport: USA

ACT- Art, Ceramics & Travel: Europa og USA

Bilde, Form & Kunst: USA

Film: Australia og Oslo

Global Village Connect: Afrika og Asia

Global Village Foto Go: Afrika og Asia/ Sør-Amerika 

Global Village Foto Pro: Afrika og Asia/Sør-Amerika

GloBall United: Afrika og Asia (og kanskje London)

ICE-line - Toppidrett is:  Canada?

KMD - Klær Mote & Design: USA

Life Changing Fitness: Dubai

Multisport Pluzz: Kenya

Musikkproduksjon: USA og London 

Rampelys Scene: USA og London

Ut på tur
På Solborg reiser alle linjene på linjetur i løpet av skoleåret, noen av linjene drar på to turer. 
Her er en oversikt over hvor de ulike linjene drar på tur:



Miljø og fritid
På Solborg ligger forholdene ypperlig til 
rette for et godt og  variert fritidstilbud. Her 
får du ingen fritidsproblemer. Skolens miljø-
arbeidere og stipendiater sørger for at det 
skjer noe hele tiden.  
Her arrangeres elevkvelder, bibelgrupper, 
lovsangskvelder, stand-up- show, revyer, 
konserter, musikaler, forestillinger, seminarer, 
filmkvelder, fotballkvelder, karaoke, ”God 
kveld, Solborg”,  Oscarnight, Grand Prix, Al-
les Gebursdag, rollebryllup, kulturkvelder, 
idrettsturneringer, svømming, brettspill og 
mye, mye mer. 

Alle undervisningsavdelingene er åpne på 
kveldstid og du kan bruke det så mye du 
vil. Solborg har egen gymsal, svømmehall, 
beachvolleyballbane, fotballbane, styrkerom, 
spinningrom, danse sal, kinosal, bordten-
nisbord, biljardbord, airhockey, pistolbane, 
bueskytingsbane, fotostudio, mørkerom,  
trådløst internett, café, TV-rom, lydstudio, sko-
lekjøkken, sysal, keramikkrom og tegnesal  
med mer.

Midt i smørøyet
Beliggenheten til Solborg er bare helt fantas-
tisk. Vi har gå avstand til mange idrettshaller, 
både Stavanger idrettshall, Siddishallen og 
DNB Arena med hockey og curling, Turnhall, 
Tennishall, Åsen bowlinghall og Sørmarka 
Arena med klatring, lengdeløp og curling. Alle 
disse ligger i nærheten av skolen. IMI-kirken 
ved Scandic Forum Hotell er også en av våre 
nærmeste naboer. Her arrangeres bl.a. Impuls, 
flere konserter og mye spennende ungdoms-
arbeid. Dessuten har vi naturområder som 
Mosvannet og Sørmarka i nærheten, hvor 
det er ypperlig å jogge eller gå tur. Det tar 
kun 10-15 minutter å sykle ned til Stavanger 
sentrum, hvor du kan oppleve en by med  
et rikt og variert kulturtilbud.

Folkehøgskolen i Stavanger
Stavanger er Norges fjerde største by med 
ca. 130 000 innbyggere. Stavanger er kultur-
byen, oljebyen og universitetsbyen med et 
multikulturelt miljø. 30 % av byens innbyg-
gere har utenlandsk opprinnelse. Stavanger 
vokste kraftig for 200 år siden, da byen ble 
en sentral havn for sildefiske og skipsfart. Nå 
er det oljen som skaper liv i byen. Stavanger 
har i dag et moderne, pulserende kulturliv 
med konserter, muséer, utstillinger, festivaler, 
teater, kino og revyer. Samtidig har Stavanger 
småbyens sjarme; små smale gater og smug 
og et bilfritt sentrum. 

Etter et år på Solborg kan du fortsette å stu-
dere i byen. Universi tetet i Stavanger tilbyr 40 
grunnstudier og 60 påbyggingsstudier.  





Gode transportforbindelser

Det er lett å komme til Stavanger og til skolen. Du finner gode 
kommunikasjoner med fly, tog, buss, båt/hurtigrute. Skolen ligger 
ca. ti minutters kjøring unna Stavanger lufthavn Sola, som har flere 
avganger daglig til mange sentrale byer i Norge. Togstasjonen 
ligger i Stavanger sentrum bare 3 kilometer unna skolen. Det er 
bussforbindelse fra skolen både til flyplass, togstasjon og hurtig-
båtterminal.

Praktisk informasjon
Undervisningen ved skolen er gratis. Du får lån og stipend i Sta-
tens lånekasse for utdanning, se www.lanekassen.no for mer info.

Kostnader skoleåret 2016/17

Innmeldingspenger  2 200 
Kost og losji  59 210 
Semesteravgift  5 000 
Fellesturer  2 000 
Andel av studietur til utlandet 7 000 
Utgifter til fellesfag  2 350 
Linjekostnader fra 22 000 
(noe ulik fra linje til linje, fra 22 000 til 24 000)

Linjekostnadene varierer noe fra linje til linje. Linjekostnadene + 
turkassa dekker bl.a. turer i Norge og studietur til utlandet. Noen 
valgfag har en liten egenandel. 
Vi tar forbehold om endring av pris som følger av valutakurser, 
fly- og transporttariffer samt uforutsette skatter og avgifter som vi 
ikke rår over.

Bortimot alle rom ved skolen har eget bad og toalett. Det er til-
legg for enkeltrom og spesialdiett.

NB! Dersom du avslutter skoleåret før det er ferdig, må du betale 
for de følgende seks ukene. Dette er en fellesregel for alle folke-
høgskolene i Norge. Regelen gjelder uansett sluttårsak.

Søknad
Du må ha fylt 18 år i løpet av skoleåret for å søke. Søknadsskjema 
finner du på vår hjemmeside www.solborg.fhs.no 
Elevopptaket starter 1. februar og søknadene vil bli behandlet 
fortløpende.
Relevant informasjon om sosiale og helsemessige forhold må 
oppgis i søknaden.

Formell kompetanse
Et år på folkehøgskole gir 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere 
utdanning. Det viktigste med et år på folkehøgskole er likevel 
den reelle kompetansen du får for videre studier, arbeidsliv og 
hverdagsliv. Livsopplysning og personlig vekst er like viktig som 
formell kompetanse.

Skoleåret
Skoleåret er på 33 uker. Skoleåret 2016/17 starter 4. september 
2016 og slutter 13. mai 2017.

Mer info
Se www.solborg.fhs.no for utfyllende informasjon, adresser og 
telefonnummer. Her finner du også søknadsskjema du kan bruke.



Solborg folkehøgskole - Folkehøgskolen i Stavanger - ”En bedre måte å lære på” 

Adresse: Tjensvollveien 44

 4021 Stavanger

 Tlf. 51510100  

E-mail: solborg@solborg.fhs.no

www.solborg.fhs.no

Alle bildene er tatt av elever og lærere ved Solborg folkehøgskole.Rett til endringer forbeholdes.


