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Studieturer til

• Asia

• Afrika

• USA

• Sør-Amerika

• Europa

 GLOBAL VILLAGE CONNECT RAMPELYS SCENE  KLÆR, MOTE & DESIGN MULTISPORT PLUZZ

MUSIKKPRODUKSJON GLOBAL VILLAGE FOTO LIFE CHANGING FITNESS SPORT
ADVENTURE ACTION

STREAMTEAM BILDE, FORM & KUNST GLOBALL FILMPRODUKSJON

SOLBORG I STAVANGER PREIKESTOLEN

30 valgfag

• Surfing

• Ukulele

• Internasjonal mat

• Racketsport

• Curling



Solborg folkehøgskole ligger flott til i 
Stavanger med  Mosvannet rett i nærheten. 
Det er gåavstand til idrettshall, ishall, cur-
linghall, 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  moderne og velutstyrt skole med nye 
klasse rom 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, sandvol-
leyballbane, 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 folkehøg-
skoler.

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

Et år du vil 
huske!

Fagtilbud

Linjefag 

Adventure Action Sport (USA)
BFK - Bilde, Form & Kunst (USA og Europa)
Filmproduksjon (USA og Dublin)
Global Village Connect (Hellas og Afrika)
Global Village Foto ( Sør-Amerika og Irland)
GloBall (Afrika og Asia eller Sør-Amerika)
KMD - Klær, Mote & Design (USA)
LCF – Life Changing Fitness (Dubai/Abu Dhabi)
Multisport Pluzz (Kenya)
Musikkproduksjon (Europa og USA)
Rampelys Scene (USA)
StreamTeam (USA)

Fellesfag 

Vokse sammen
Temafag
Gym
Kor/Gla’sang
Lørdagsseminar
Prosjektuker/Temauker
Fellesoppgaver

Valgfag

Vi har fire valgfagperioder der du kan velge et nytt valgfag i hver periode. Du 

kan velge mellom: Surfing, golf, ballspill, film & kino, gitar og låt skriving, 

individuell trening, gaming, samliv, keramikk, smak av Multi sport, curling, 

endelig voksen, balanse i hverdagen, kreativitet og reklame, stand up, hest 

og stell, årbok, strikk- og heklekurs, brettspill, studio-innspilling, racket-

sport, internasjonal mat, privatist fag, et mer bevisst menneske, sang, mini-

musikal, prestasjonspsykologi, yoga 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 verdens-
deler når det skulle passe deg og følge med på nyheter verden 
over - LIVE! Verden påvirker deg - men DU har også 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. Menneskehandel. Bistand. Menneskerettigheter. 
FNs bærekraftsmål. Flerkulturell forståelse. Aksjonsforskning. Fair 
Trade og handel. Solidaritetsarbeid. Afrika. Flyktninger. Asylpolitikk. 
Turisme. Foto og filming m.m.

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
På vår tur til Afrika forsøker vi å få litt andre opplevelser og å 
komme inn på den lokale kulturen på en dypere måte enn om vi 
drar som vanlige turister.  Det blir også en tur til en destinasjon i 
Europa, nærmere bestemt Hellas. Det er også aktuelt å ha praksis i 
en bistandsorganisasjon eller en annen organisasjon i Norge.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

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

Studieturer til Afrika og Hellas

På Connect lærte vi om 
solidaritet og bistand, 
og at mulighetene for å 
hjelpe er mange. Jeg har fått større forståelse for 

den store verden vi lever i, og jeg har vært så hel-
dig å møte mennesker 
som ikke har de samme  mulighetene som oss i Norge. 

Vi reiste til Afrika der vi fikk se med egne øyne en hverdag vi ellers ikke tenker så mye på.  Jeg kommer aldri til å glemme de flotte familiene og menneskene vi traff der.Men vi trengte ikke å reise langt for å møte mennesker med andre kulturer. Sammen med ungdommer fra læringssenter, lærte vi om hverandres hjemland og kultur. 
Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg føler med som verdens heldigste som har opplevd et av mine beste år gjennom Solborg, og ikke minst fått venner fra hele landet!

Celine Erlid



Studietur til Dubai/Abu Dhabi

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 fysisk og mental helse. 

En dag på LCF består som regel av en treningsøkt, litt undervisning 
og matlaging (én 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. 

Gjennom trening vil du bl.a. få jobbe med spinning, styrketrening, 
yoga, sirkeltrening, gruppetrening, crossfit og svømming med mer. 
Du vil få hjelp til å lage din egen treningsplan med utgangspunkt 
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, mål-
setting, selvbilde, stressmestring og fokus med mer. 

Vi prioriterer å ha god kvalitet i undervisningen, derfor sam-
arbeider vi med dyktige instruktører i de ulike aktivitetene. 
Klasseromsundervisningen er temabasert. Siden vi har en praktisk 
tilnærming til læring, er ikke mer enn omtrent 20 prosent av 
 undervisningen 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. 
På skole kjøkkenet 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 16 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 dagsturer i Rogaland, 
blant annet en «bli-kjent-tur» med overnatting.

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

Life Changing 
Fitness har 
vært perfekt 
for meg og 
min utvikling, 
både faglig og 
sosialt. Jeg har 
lært utrolig 
mye variert 
om kosthold, 
psykisk helse, ulike treningsformer, og samtidig fått den fordypningen jeg har ønsket i emner som styrketrening og uthol-denhet. Turen til Dubai og Abu Dhabi var også for meg et eneste stort høydepunkt. Den nydelige kombi-nasjonen av trening, opplevelser og sosiale aktiviteter gjorde det til en tur jeg aldri vil glemme.

Viktor Nordström 

 



v

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 stedet for å gå i dybden på noen få utvalgte idretter, så får du en smakebit av mange idrettsaktiviteter. 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 
«puste rom» med mening.

Mangfold, variasjon og de mange litt utradisjonelle idretts-
aktivitetene, gjør linja unik. Du får utforske og erfare en stor mix 
av idretter, teambuilding og ikke minst få innsikt i solidaritet 
rettet både 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 opp. 

                                                                                                                                              
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, volleyball, fotball, håndball, badminton, innebandy, 
isbandy, kinball, indiaca, helikoptertur, curling, klatring, besøk i 
militærleir, treningssenter, hytteturer, sosial læring, ansvar, møte 
med afrikansk kultur, solidaritetsarbeid og mye, mye mer. 

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

 Vi har normalt tre dager i uken med linjefag, og av og til hele 
linje uker og sammenhengende linjedager. Vårt læringsmiljø er 
positivt ladet og et godt klassemiljø er i fokus. Gode mulig-
heter 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
Multisport Pluzz har i år Kenya som reisemål. Sterke møter med 
mennesker. Safari der du vil se Afrikas flotteste dyreverden «live». 
Snorkledag til Kisite. Aktiviteter med ungdom og barn. Besøk og 
støtte til flere solidaritetsprosjekt i Kenya. (www.maishamema.org)

-  Motto for turen er:  Møte med mennesker! 

-  Vi har solidaritetsprosjekter rettet mot vårt reisemål i forkant 
av turen. 

- Vi ønsker å ta ansvar og prøver å utgjøre en forskjell. 

- Dere vil se i praksis at det nytter å hjelpe!

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



 

Studieturer til Europa 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 lyd-studio 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. Musikkproduksjon på Solborg er virkelig en måte å få brukt mye tid på liden-skapen sin, og vokse på den. Sjøl produserte jeg ferdig min første mixtape/nettalbum, lagde musikkvideo, fikk nye venner, opplevde mye spennende i en veldig vakker by. Og lite gir deg mer inspirasjon enn å dra på to utenlandsturer og få sett nye deler av verden. (London, New York, Los Angeles m.m.)
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 
 musikkutstyr 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, er dette  
linja for deg. Et år på Solborg vil gi deg god basiskunnskap 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
Vi har en helt ny undervisningsavdeling for Musikkproduksjon.
Som elev disponerer du skolens 3 lydstudioer 7 dager i uka.
Studio A: Miks/Mastering/Undervisning
Studio B: Innspilling/Programmering/Mix
Studio C: Programmering  – analoge og digitale synther.

I tillegg har vi et fint klasserom med projektor og en scene med ny 
PA av høy kvalitet.

Vi har valgt Cubase fra Steinberg som basis for vår undervisning, 
men er du allerede kjent med annen software, står du fritt til å be-
nytte dette. Det er en stor fordel hvis du har med deg egen bærbar 
Mac eller PC. Alle elevene får Cubase, FL Studio, Ableton Live eller 
Logic til bruk på egne  maskiner og lisens som du kan ta med deg 
når skoleåret er slutt.

Studioene er utstyrt med flere arbeidsstasjoner bestående av Mac 
med Cubase, Ableton Live, FL Studio, Logic og et bra utvalg av 
plugins og VST-instrumenter. 

Vi benytter utstyr av høy kvalitet og har et bra utvalg av mikro-
foner fra Mitek, Shure, Audio Technica, Røde og ADK, og ellers det 
du måtte trenge for å spille inn musikken din på en profesjonell 
måte.

Musikkproduksjon   

Studioarbeid - Låtskriving - Mixing - Mastering - Beatproduksjon - Konserter 

– The Art of Recording!

Opptakskrav
Det er en fordel å kunne beherske et eller flere instrument, alter-
nativt 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. 

Studieturer
På høsten pleier vi å reise på et par turer. Hvor ferden går varierer 
fra år til år. Tidligere har vi reist til Polen, London, Oslo og Barcelona.

På våren reiser vi til USA. Her besøker vi byene New York, Nash-
ville og Los Angeles. På denne turen besøker vi kjente plasser som 
Harlem, Bronx, Brooklyn og Haight  Ashbury. Vi opplever konserter, 
besøker lydstudio, utdannings institusjoner som Clive Davis NYU 
og Musicans Institute i Hollywood. 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 og Califorinia/LA

Å begynne på Klær, 
mote og design på Sol-borg er et av de beste og lureste valgene jeg har tatt! Når jeg ser tilbake på året på sysalen, har jeg ikke annet enn gode minner og opplevelser. Jeg lærte så utrolig mye! Selvfølgelig forbedret syferdighetene mine seg kraftig, og jeg kom stolt hjem med en hel haug med egenprodu-serte klær og produkter. Men jeg lærte også masse om fellesskap, vennskap, samarbeid og stå-på-vilje. Ved å prøve og feile, og støtte og tålmodighet fra fantastiske Linda og resten av klassen, fikk alle til ting de ikke hadde trodd på forhånd. Sammen med alle vennene og minnene fra Solborg, er det noe av det viktig-ste jeg kommer til å ta med meg videre.

 Ane Emilie Løtveit

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 til å lage 
dine egne ting. 

Vi holder til i skolens flotteste klasserom, med utsikt over 
 Stavanger, 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 søm-
teknikker. Når de grunnleggende kunnskapene er på plass, be-
stemmer du selv hva du har lyst å lage, f. eks. joggebukse, college-
genser, jakke, bukse, genser, topper, skjørt, kåpe eller selskapskjole.  
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 moteriktig design. Ta gjerne med egne 
plagg hjemmefra. Som en del av dette vil vi besøke vintage-
markeder 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. elevkveld sammen med Bilde, Form & Kunst. Vi har også 
fotoshoot med Global Village Foto, der vi stiller med modeller og 
antrekk og de tar flotte bilder. Disse bildene er en flott dokumen-
tasjon på hva du har laget gjennom året.

Studietur
Studieturen vår går til USA. Vi reiser sammen med andre linjer. 
Turen går først til New York. Der besøker vi Fashion Institute of 
Technology og muséet der. Vi besøker stoff- og tilbehørsbutik-
ker 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 vintage-
butikker m.m. Vi ser på musikal, rusler på Highland Park, Chelsea 
Market og rusler gatelangs og får med oss gatemote. Etter det 
reiser vi til vestkysten og California, 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 fire alpinanlegg i Salt Lake City, 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 
 surfing 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. Hånd-
ball. 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.

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

Adventure Action Sport 
– grensesprengende utfordringer

Alpint i Salt Lake og surfing i California

Klatring - Surfing - Kiting - Elvepadling - Villmarksturer - Idrett - Ballspill

Året på Adventure var det beste året i mitt liv. Her fikk jeg utfordringer på mange plan, og fikk mange flotte opplevelser. Her snakker vi om alt fra morsomme gymtimer og treningsøkter, til surfing på fantastiske strender. På studieturen i USA fikk jeg oppleve mange magiske dager i flere av Utahs flotte skianlegg! Videre dro vi til Newport Beach i LA, der surfingen ble tatt til et helt nytt nivå. Her fikk vi også en smakebit av det herlige livet i California med besøk i Uni-versal Studios, digg mat, deilige temperaturer, og ikke minst gode «vibes»! Midt oppi alt dette fikk jeg oppleve det som virkelig er unikt med Adventure, nemlig det sterke vennskapsbåndet. Når man sammen opplever så mye morsomt, men samtidig utfordrende ting, går elevgruppa fra å bli en klasse til en liten familie. Det har vår dyktige lærer og venn Carl Erik mye av æren for. 
Mathias Enger

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 Filmproduksjon handler det om å være kreativ og å 
leke med idéer. Det handler også om teamwork, deadline og 
å holde fokus under press. Dette er linjen som gir deg film for 
alle pengene. 
Vi gir deg virkemidlene og du leker med uttrykket! 

Vi legger stor vekt på de viktigste aspektene ved filmskapning, 
og vil gå i dybden på de forskjellige roller man kan ha innenfor 
film slik at man selv kan finne rollen hvor man best trives og 
utvikles. Manusarbeid, dramaturgi, storyboarding-teknikk,  lyd-/
folly design, redigering, kortfilm, dokumentar og moccumentar 
er stikkord for litt av menyen på linja. Hele veien jobber vi med å 
visualisere gode historier. Vi har tette forhold til bransjen, og vil 
ofte ha mulighet til å jobbe med filmer som blir spilt inn lokalt. 

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. Du får innføring i bruk av kamera og programvare, og 
jobber både med egne prosjekt og større klasseprosjekt. Skolen 
har årlig sin egen Oscar Night, hvor alle skolens elever kan levere 
filmbidrag og vinne priser.

TV/Flerkamera
Vi samarbeider med linja StreamTeam med å lage talkshowet 
”God kveld, Solborg” .  
Vi arrangerer også ”Solborg Grand Prix”,  en sang- og show  - 
kon kurranse for hele skolen med mye filmproduksjon.

Utstyr
Pro kamera Sony Z150, 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 og Røde Videomic.
Diverse tripod-stativ, Jag skulderstativ, mini-jib, flycam, pipe-dolly.
Lys-kit i forskjellige størrelser: Red-heads og Dedolight. Kenoflow,
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:
I starten av året drar vi på en overnattingstur i nærområdet for å 
bli bedre kjent med hverandre.

Filmproduksjon – når fokus teller! 
Opptak – Redigering – TV- og flerkameraproduksjon – Praksis – USA

Valget av Solborg-
livet og ikke minst 
filmlinjen er det 
klokeste valget jeg 
kunne tatt. Det ga 
meg grunnlaget 
for videre studier 
på TV-skolen på          Lillehammer. Helt fra start har opplegget både faglig og sosialt vært fantastisk! Jeg hadde minimalt med filmerfaring før jeg begynte, men fikk en stor mestrings-følelse i løpet av året. Dette takket være kunnskapsrike lærere, tilgang til bra utstyr og frihet til å kunne utvikle egne idéer. I tillegg har jo linja den beste turen! Uansett hvor jeg ender, vil Solborg være et kjært minne for livet!

Maria Erla Flyum

Studieturer til Dublin og USA

Dublin:  I løpet av høsten drar vi fem dager til Dublin og besøker 
store og små mediebedrifter og soundstudios. Vi besøker et 
kjent universitet som har utdanningsprogram innenfor film, og 
som har nær relasjon til bransjen.
 
USA: Hovedturen på vårparten går til blockbusterens hjemland 
USA, hvor vi besøker Hollywood og Santa Monica. Gjennom 
besøk til flere filmstudio vil vi lære om filmens historie. Vi vil være 
med på omvisninger, foredrag og få nærkontakt med erfarne 
filmfolk, samtidig som vi selv vil lage kortfilmer på kjente lande-
merker og tråkke i sporene til kjente stjerner. Gjennom reisen vil 
vi fokusere på filmfaget og besøke et universitet som utdanner 
filmfolk, men vi vil også besøke 3D-kino, The Wizzarding World of 
Harry Potter, besøke Griffith Park, ha en dag med surfekurs på en 
av LAs   mange solfylte strender, ha en fotosession på El Matador 
State Beach, leke oss med mye moro i Disney World og nyte 
badelivet i Santa Monica. Denne reisen vil gi mange inntrykk og 
flotte opplevelser! 

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no



Turer til Afrika og Asia eller Sør-Amerika

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 og 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 asyl søkere 
på  Jæren 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. Før vi drar på tur forbereder 
vi oss. Vi lærer om Røde Khmer i Kambodsja, hva som var årsaken 
til Vietnamkrigen og hvordan Afrikas mange land klarte seg etter 
kolonitiden osv. Noe av undervisningen skjer sammen med Global 
Village Connect.  

 

TURER

Vi reiser på to store turer i løpet av året. Disse varer mellom 2 og 
3 uker. Det blir enten Afrika og/eller Sørøst-Asia/Sør-Amerika. 
Vi forsøker å få litt andre opplevelser enn om vi drar som vanlige 
turister og ballen har vi med oss hele veien. 

De siste årene har vi også hatt en liten tur til London, primært for å 
få med oss en fotballkamp. Vi håper å få dette til neste år også.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

GloBall
– 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 fan-
tastisk 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 var et år jeg aldri vil glemme.

Eivind Friis Hamre



Studietur til USA

Året på Rampelys 
Scene byr på utrolig 
mye forskjellig. Alt fra barne teater til film-

skuespill. Vi gikk gjen-nom flere emner innen skuespiller teknikk som jeg har glede av den dag i dag. Selv om linja bærer mye preg av teater, er det også rikt av sosialt samhold og gode opplevelser, bl.a. elevkvelder hjemme hos læreren, revyer/forestillinger og tur til USA. Denne linja gir deg garantert utfordringer og minner du tar med deg videre i livet.
Hannah Mathilde Minos-Roalsvig Elev på Rampelys Scene 2015-16og i dag elev på Norges skuespillerinstitutt

Bli utfordret på scenen! Test ut skuespilleren i deg. Lær stemme-
bruk og teaterteknikk. Musikal og teater på Broadway. Utenlands-
tur på høsten og vårtur til NY, LA og San Francisco.

En linje som er skapt for deg som liker å stå på scenen. På Rampe-
lys Scene får du utfordret dine kreative sider innen scenekunst. 
Linja er veldig praktisk orientert, og mye av tiden går med til ulike 
oppsetninger. Vi jobber mye med rollemodellering, kropps-
språk og stemmebruk. Et lite kurs i sangteknikk vil du også få.

Andre stikkord er sminke, kostymer, teatersport og dans. Hvordan 
bli trygg på seg selv og trygg på scenen? Hvordan jobbe med ulike 
karakterer og roller? Hvordan ta på seg en oppgave og leve seg 
100 % inn i den? På denne linja vil vi få besøk av instruktører og 
gjesteforelesere som vil gi deg konstruktiv feedback.

Barneforestilling

Et av våre store prosjekter er en barneforestilling for nærmere  
4 000 barn i Stavanger. Vi har også konserter med linja Musikk-
produksjon i løpet av året. Etter jul er et av våre prosjekter å sette 
opp et dramastykke som vi utvikler sammen.

Monologarbeid er også en del av året. Skal du senere på audition 
for opptaksprøve kreves det ofte en god monolog. Her vil du lære å 
jobbe med monologer og få nyttige tips. 

Godt og trygt klassemiljø

Vi bruker en del tid på teambuilding og trygghetsøvelser, og 
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

På høsten reiser vi på teaterfestival til Danmark eller Lilleham-
mer og på våren tar vi turen over til USA for å se på musikaler og 
konserter på Broadway i New York og på Hollywood-livet i Los 
Angeles. Ved siden av å gå på spennende forestillinger, får vi også 
oppleve plasser som Venice Beach, Universal Studio, Harlem og 
Bronx.

Vi besøker noen av verdens fremste utdanningsinstitusjoner og 
treffer mennesker som jobber med teater og scenekunst.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

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

Dette er et team som består av alle varianter og grader av
det å være nerd, og vi håper du finner din plass i vårt team.
Hovedsakelig skal vi drive med streaming, og innholdet i våre
produksjoner er det du og teamet som bestemmer. Kanskje
blir det et talkshow om ditt favorittspill, et gameshow om Star
Wars-kunnskap eller et TV-kjøkken der vi lager kaker med
nerdetema?
 
TV-produksjon
Vi begynner enkelt, og du får prøvd deg i mange forskjellige roller. 
Foran kamera eller bak? Kanskje er du den tekniske typen, som 
liker å koble sammen ting eller programmere? Eller den kreative 
som har et øye for estetikk? Utover året prøver vi å gjøre pro-
duksjonene og innholdet mer og mer avansert. Hvor langt klarer 
StreamTeam å strekke seg?

Data- og brettspill
Spill og lek er også viktige deler av StreamTeam. For å fungere best
mulig som et team, må vi bli godt kjent med hverandre og tørre
å være litt uhøytidelige. Dataspill og brettspill er en gøy måte å
lære å kommunisere og samarbeide på. Vi skal spille både kjente 
og ukjente spill sammen, og av og til arrangerer vi LAN og brett-
spillkvelder.
Kanskje kan du mye om teknologi og data, eller kanskje
du bare er veldig interessert? Uansett hvor du er på skalaen, så er
du velkommen til StreamTeam.

Nerdekultur
I en nerde-klasse som StreamTeam må vi også ha rom for å dele
og utforske våre interesser. Vi ser filmer sammen, YouTube-serier,
leser bøker, hører på podcast og musikk, følger med på store
eSport-turneringer og diskuterer det siste innen ny teknologi.
Alt dette virker som inspirasjon til neste StreamTeam-sending.

Studietur
Vår hovedtur går til California. Vi skal besøke San Francisco med
blant annet Golden Gate og Alcatraz. Her ligger også Twitch sitt 
hovedkvarter.
Vi reiser sørover til LA og Hollywood med blant annet Walk
of Fame og Universal Studios, og får med oss noen esport-turne-
ringer.

Passer linja for deg?
Vi ønsker at det skal være en god opplevelse å komme til Stream-
Team uansett hvordan ditt nivå er. Det eneste vi stiller krav til er
din innstilling og ditt engasjement. StreamTeam er en praktisk
linje, med mye bruk av data og teknologi. Du må ha med deg en
gaming-PC med Windows.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no

StreamTeam
– for din indre nerd
Streaming - Gaming - Teamwork - TV-produksjon - California

Det einaste negative med linja StreamTeam, er at den ikkje var 
starta da eg var elev. Eg fekk ikkje oppleve StreamTeam, men eg fekk oppleve tre fan-

tastiske år på Solborg likevel. Gjennom desse åra har lærar Sveinung blitt både mentor og forbilde for meg, for  ikkje å snakke om ein veldig god venn. Han er ein teknisk alt-mulig-mann, fagleg sterk og stiller alltid opp når det trengs. Sveinung er faktisk den kulaste nerden eg kjenner!

Markus Bjørnereim



Global Village Foto
– foto som forandrer
Fotografering – Dokumentar – Reiseliv – Digital foto/video – Sør-Amerika

Turer til Irland og Sør-Amerika

Året på GV Foto 
er et år med 
mange opp-
levelser! Her får 
du jobbe med 
å dyrke  din 
fotointeresse i 
tillegg til å opp-
leve den gode 
folkehøgskole-
hverdagen. Du 
lærer garantert 
mye foto i løpet av skoleåret. Du lærer også mye om deg selv, andre, verden og hva som virkelig er viktig i livet. De små øyeblikkene i hverdagen blir store. Du får en klasse som du kan utvikle dine fotokunnskaper og kreativitet sammen med. Turene er drømmereiser der fotomulighetene ligger strødd foran deg. Fra å fotografere stjernehimmelen i Namibiaørkenen til strand-bølgene på Jæren. Jeg har fått muligheten til å gå i dybden, fokusere på det jeg liker best, samtidig som jeg har prøvd ut nye ting. Jeg har stadig blitt utfordret og lært mye mer enn jeg hadde trodd. Et år jeg virkelig anbefaler!

Henriette Lien

Global Village Foto er en bedre måte å lære foto på? Det er 
foto for eventyrlystne som vil reise, fotografere og fortelle 
historier og som liker frihet i både måten du arbeider på og i 
målene du setter deg. 

Eventyrlyst er en viktig del av opplegget.  Vi planlegger en even-
tyrlig reise på tvers av Sør-Amerika. 

Rogalandsnaturen er variert og fotogen fra hav til fjell. Foretrek-
ker du å fotografere mennesker, er det fullt av muligheter på Sol-
borg og i Stavanger, Norges fjerde største by og ofte omtalt som 
verdens mest internasjonale småby. Foto passer for individualister, 
samtidig er det sosialt, utfordrende og gøy, og du kan utvikle din 
hobby og kanskje dyrke ditt framtidige yrke i trygge omgivelser.

Stavanger er en fotoby, og vi møter mange dyktige profesjonelle 
fotografer, som deler sine erfaringer og inspirerer deg. 

Undervisning
Du får hjelp til å selv bestemme hva du vil lære deg, hva du vil 
arbeide med og hvilke mål du setter deg. Undervisningen er 
mentorbasert, dvs. at du får individuell oppfølging som passer 
det nivået du befinner deg på, og at vi jobber med prosjekter, ikke 
klasseromsundervisning først og fremst. 

Du får frie tøyler til å forbedre deg som fotograf og bygge porte-
følje for videre utdannelse, eller bare prøve å bli så god som mulig 
i din favoritthobby. 

Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper, men vil raskt få det 
du trenger for å stable deg på beina som fotograf. Har du en del 
erfaring fra tidligere, tar vi utgangspunkt i det og arbeider videre 
fra det nivået du er på. 

Innhold
Hovedfokus er på dokumentarfoto og reisefoto. Vi jobber med 
individuelle oppgaver og prosjekter, og arbeider med en rekke 
forskjellige fototeknikker og temaer. Andre tema vi arbeider med, 
er personlig utvikling, globale spørsmål og reiseproblematikk. 
Mottoet vårt er ”Foto som forandrer” , og vi tror at bildene våre kan 
være mer enn bare et uttrykk.  Brukt rett kan de utgjøre en forand-
ring for folk - inkludert deg selv.

Evaluering av eget arbeid i grupper 2 timer i uken. Nettbasert 
undervisning hvor du velger emne i samråd med lærer. Møte og 
samarbeid med profesjonelle fotografer. Fotomesser, utstillinger 
og fotobøker. 

State of the art-fototeknikker: Droner, time-lapse, nattfotografering, 
LED-teknologi, studio og mørkerom. 

Utstyr på linja
Høyoppløselig fotoprojektor, helt ny storformats printer Epson Su-
reColor P5000, splitter nye Elinchrom ELC Pro HD 500 studiolamper, 
Colormunki kalibreringsutstyr, mørkerom, fotostudio av profesjo-
nell standard, drone og utendørs blitsutstyr. 

Linjeturer
Irland er det glemte reisemålet, og kommer svært høyt på alle 
lister over land man bør besøke. Fotomessig er det en drøm av et 
reisemål. Turen varer en drøy uke, og vi opplever landet i all sin 
prakt. 

Argentina og Chile er en reise fra Atlanterhavskyst til Stillehavs-
kyst fra storby til svære fossefall, ørken til høye fjell og og en uvan-
lig vennlig kultur. Chile var verdens fremste reisemål i 2018, og vi 
elsker å reise dit. 

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no



– Det beste med å gå på Bilde, Form & Kunst er friheten du får til å utfolde deg kreativt, og rom til å utforske og eksperimentere. Samtidig får du prøve ut og leke deg med mye forskjel-lig innenfor mange ulike kreative fagfelt. Det er vanskelig å plukke ut kun ett godt minne, men det å jobbe med gode venner til langt på kveld vil jeg alltid huske.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 fikk vi oppleve og se alt som er verd å se av kunst og andre kreative opplevelser, pluss mye, mye mer! 

Aleksander SahrBachelor i Medium og materialbasert kunst ved 
Høgskolen i Oslo.

Bilde, Form & Kunst er en variert kunstlinje. Alle jobber med teg-
ning og maling, Street Art, redesign og keramikk. Alle reiser til New 
York, San Francisco og Los Angeles. 

I tillegg har du mulighet til å reise på inspirasjonstur i Europa. 

Dette året skal du ut på en kunstreise, en reise som starter inni ditt 
eget hode. Her kan du få din kreative skapertrang utfoldet i en leir-
klump, ved en dreieskive, på et ark, på et lerret, på en skjerm eller 
på en vegg. Kort sagt; over alt der din kunst fortjener et uttrykk!

Tegning
Du får tilbud om et grunnleggende kurs i tegning. Det tar for seg 
strek, skravering, komposisjon, lys og skygge, perspektivtegning og 
proporsjonslære. Du velger selv hvor mye energi du vil legge ned i 
dette. 

Maling
Vi maler på papir, lerret og møbler. Vi har en egen 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. Vi bruker byen til å få nye impulser. 

Keramikk
I keramikk lærer du først de grunnleggende teknikkene i leire slik 
at du kan jobbe selvstendig. Deretter jobber du så mye du ønsker 
på egenhånd, med mulighet til å få veiledning underveis. Du vil få 
prøve ulike typer leire, ulike teknikker og dekorere tingene dine 
med begitninger og oksyder som blir glassert etterpå. Du vil også 
få være med på en Japaninspirert rakubrenning og få opplevel-
ser med spennende workshops med profesjonelle keramikere. 

Gjenbruk
Å være en gjenbruker er en bærekraftig måte å spare miljøet på. 
Det er både spennende og morsomt. Med gjenbruk kan du gi det 
gamle nytt liv og om du ønsker det, skape et mer personlig hjem 
som ikke er kopi fra en møbelkatalog. I dette prosjektet vil du 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.

Street Art
På Solborg har du en kjempegod mulighet til å jobbe med Street 
Art. I tillegg til å delta på en internasjonalt kjent gatekunst- 

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

New York, Los Angeles og San Francisco

festival, har vi gode vegger på skolen du kan øve deg på med 
spraybokser og maling. 

Utstyr
Bilde, Form & Kunst har både klasserom og eget keramikkverk-
sted som er godt utstyrt. Du har tilgang til foto studio av meget 
høy kvalitet. Klasserommene er åpne til kl. 23.00 hver dag og du 
har egen nøkkel til disse. 

Kunstutdannelse?
Dersom du skal videreutdanne deg innen kunst, kan folkehøgskole 
være en bra start. I løpet av et år på Bilde, Form & Kunst vil du 
kunne opparbeide deg en arbeidsmappe (portofolio). Denne kan 
komme godt med dersom du søker på en høyere kunstutdanning.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no



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, semi-
narer, filmkvelder, fotballkvelder, karaoke, 
”God kveld, Solborg”,  Oscarnight, Grand Prix, 
 Alles 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, 
 skolekjøkken, 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 
 studere i byen. Universi tetet i Stavanger tilbyr 
40 grunnstudier og 60 påbyggingsstudier.  

Adventure Action Sport: USA

BFK - Bilde, Form & Kunst: USA og Europa

Filmproduksjon: USA og Dublin 

Global Village Connect: Afrika og Hellas

Global Village Foto: Sør-Amerika og Irland

GloBall: Afrika og Asia eller Sør-Amerika

KMD - Klær Mote & Design: USA

LCF - Life Changing Fitness: Dubai og Abu Dhabi

Multisport Pluzz: Kenya

Musikkproduksjon: USA og Europa

Rampelys Scene: USA 

StreamTeam: USA 

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:



Gode transportforbindelser

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

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

Priser for skoleåret 2019/20

Innmeldingspenger  2 450 
Kost og losji                                                  69 030 
Fellesturer  2 000 
Utgifter til fellesfag/valgfag m.m.  8 035 
Linjekostnader fra 30 000 
(noe ulik fra linje til linje, fra 30 000 til 35 000)

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 
 tillegg 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 bør 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 fra da av.
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 2019/20 starter lørdag 
24. august 2019. 

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.


