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Nr. 2   2017   Årgang 88Hoppende glade:  Thea Østby og Martine Glømmi er i 100 (det 100. Solborgkullet) 
  før de skal surfe på Borestanda. Foto: Knut M. Løvaas
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A N D A K TA N D A K T ved Terje Todnem

Mang en gang ser eg opp på stjerner, 
ut over fjell og dalar, sjø, hus, by og trafikk
Eg ser regnbuen frisk og vakker
– og tenke ikkje merr på det…

Eg har bygd meg hus, hytta, 
– går på jobb te Solborg
– har familie 
og går som regel i kirken på søndager. 
– og eg tenke ikkje merr på det…

Eg reise av og te på andre siden av ekvator 
med fly
– ein halve dags reise og syns jorden eg 
bor på er flott 
– der er det mye fint å sjå og oppleva! 
– Folk over alt streve med å få tak i det 
daglige brød 
i kvar sin setting og kvar sin økonomi
og EG tar det heila med stor ro og fatning 
– og eg tenke ikkje merr på det…

Men EG føle at eg lar meg lite fascineres 
av det at eg er et «tilfelle» her på denne 
ballen av en klode!  
– At eg befinne meg oppå denne «ballen» 
midt ute i det store 
MEGA-U-endelige…

– Eg e urolig inne i meg sjøl...
Koffer er akkurat eg MEG?  Koffer blei eg 
akkurat Terje?
Eg tenke på kor tilfeldig det e at mine 
tidlige forfedre overlevde Svartedauen, 
andre sykdommer og kriger som herja 
mange plasser. 

Alt før meg e liksom sykt godt 
«tilrettelagt» for at nettopp EG blei meg! 

Sykt UTROLIGE store ting å fundera på 
dette, – viss me bruke litt tankekraft på 
det…

Me mennesker bygge opp mange 
«barrikader»
I musikalen – Les Misérables synges det i 
en sang;
«Somewhere beyond the barricade is 
there a world you long to see»

I den åndelige verden er det også ting å 
lengte etter…
Me her på Solborg ønske å formidle noe 
meningsfullt om dette.

Midt oppi dette, i disse dager, slynges det 
ut meldingar te oss om at;
«Et barn er oss født» og «Se din konge 
kommer til deg»
Denne hendelse var av så stor betydning 
at tidsrekningen vår er datert etter den 
hendelsen!

Eg har ennå ikkje klart å få noen te å se så 
veldig stor betydning av at EG blei fødde 
i 1955 
– sjøl mor mi snakke ikkje om 1955…

Ka e alt dette for någe? - Kossen ska eg 
forholda meg? 
Ka ska eg tro?  
Kor ska eg bli rolig?
Kor ska eg finna ut av min 
innerste lengsel?
Kor skal eg henvenda meg med 
min innerste bønn?

Eg velge denne sangen som ein 
del av det hele og ønsker dere en 
god jul:

Nordnorsk julesalme 
(På Youtube finn du ein vakker 
versjon sunget av Christel Alsås)

Velsigna du dag over fjordan.
Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan.
om håp og ei utsrakt hand.
Verg dette lille du gav oss
den dagen du fløtta oss hit.
Så vi kjenne du aldri vil la oss 
forkomme i armod og slit

Vi levde med hua i handa,
men hadde så sterk ei tru
Og ett har vi visserlig sanna
Vi e hardhausa vi som du.
Nå har vi den hardaste ria
vi slit med å karre oss frem
mot lyset og adventstida
d é langt sør til Betlehem

Guds fred over fjellet og åsen.
La det gro der vi bygger og bor.
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketids-landet
du signe med evige ord.
Husan og fjellet og vannet
og folket som leve her nord.

Tanker om livet
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I 2013 feiret Solborg at de var 100 år, 
men i høst hadde vi nok et jubileum, 
vi tok nemlig i mot det 100. elevkul-
let i Solborgs historie. Og for et kull! 
I alt 160 elever møtte frem til første 
skoledag lørdag 26. August. 106 
jenter og 54 gutter. Alle våre 19 fylker 
er representert og den største dele-
gasjonen er i år, som mange tidligere 
år, fra Hordaland fylke. I år har vi kun 
tre utenlandske elever.  

Nytenkning
Som det fremgår av titlene på 
forsiden av Solborgbladet så skjer 
det mange nye tanker og endringer 
på Solborg. I høst startet vi opp 
med en helt ny linje, StreamTeam, 
en dataspill-linje som viste seg å 
være meget populær og ble først 
fulltegnet av samtlige 12 linjer vi har 
på skolen. Det samme skjedde med 
vår nest nyeste linje, Life Changing 
Fitness, en linje som kombinerer 
trening og sunt kosthold. Denne linja 
blir også fort fylt opp av elever. 

Solborg har i høst tatt ny satsing 
på psykisk helse og ansatt en ny 
internatleder, Guro Brakestad, med 
kompetanse innen psykologi og 
psykisk helse. I den forbindelse har vi 
også fått nye samtalerom på skolen. 
Og vi tenker også nye bruksområder 
på rom og oppgraderer de tidligere 
utstyrsrommene i kjelleren ved resep-
sjonen til flerbruksrom for elevene.

I høst har hele personale vært 
involvert i ny timeplantenkning for 
Solborg og med nye endringer har 
spørsmålene haglet:

Trenger vi en ny timeplan? 
Trenger vi å endre på tidspunkter og 
endre våre fag? Trenger vi å tenke 
nytt og annerledes med de rom vi 
har på skolen? Og hva gjør vi med 
det vi allerede har? Du kan lese mer 
om dette i bladet.

Det har også vært snakket om nye 
planer for Solborgmarka, men mer 

om denne saken kommer i neste 
utgave av Solborgbladet.

Ny kokk
Det skulle gå nøyaktig 30 år før Sol-
borg igjen fikk ny mannlig kokk. Vår 
siste mannlige kokk var Jarulf Wette-
land som sluttet i 1987 og døde i fjor 
(2016). Vår nye kokk, Bjørn Kenneth 
Ellingsen, startet opp i oktober og 
skal jobbe i 75 % stilling. Du kan lese 
mer om han i denne utgaven.
På Film-linja har dessverre Silje 
Solheim vært sykmeldt i høst og som 
vikar for henne har Helge Huneide 
steppet inn. Han har over 30 års 
erfaring fra TV og foto og har jobbet 
mye for NRK og TV2. I tillegg er Helge 
en ivrig orienteringsløper.

Åpen dag
For fjerde år på rad hadde Solborg 
åpen dag (7. desember) med basar, 
utlodning, salgsboder og aktivitets-
stasjoner m.m. Kvelden ble avsluttet 
med en fantastisk flott julekonsert 
der elever, personale og barn av 
personale deltok. Dette har blitt en 
årlig tradisjon der lærer på Musikk-
produksjon, Kjell Andreas Westby, 
drar i trådene. Mye arbeid ligger bak 
et slikt arrangement, men det er gøy 
å se at nye skjulte talenter bryter 
frem og inntar scenen med sang og 
musikk. 

Aktiv høst
Det skjer alltid mye på en folkehøy-
skole og her på Solborg kommer nye 
opplevelser for elevene på rekke og 
rad. Turer til Preikestolen, Kjerag-
bolten, Jærstrendene med surfing, 
linjeuker der Rampelys Scene var i 
Danmark, Musikkproduksjon i Polen, 
GV Connect og GloBall i Kambodsja, 
GV Foto i Namibia og Filmklassen i 
Oslo. Det har godt slag i slag med 
underholdningskvelder med bl.a. 
Det store showslaget, elevkvelder, 

Alles gebursdag, God kveld, Solborg, 
Reisekvelder m.m. Tradisjonen tro har 
Scene-klassen satt opp en barnefore-
stilling, i høst kunne over 3500 barn 
se ”Folk og røvere i Kardemommeby”. 
Ellers har Filmklassen dekket NM i 
rulleski i Sirdal og Solborg har deltatt 
i NM for videregående skoler i vol-
leyball. Vi har også hatt selebre besøk 
i høst med blant andre en kinesisk 
delegasjon som hadde utstilling i 
Solborgvillaen. Landslagstreneren for 
det zambiske ungdomslandslaget 
i volleyball, Rodgers, har vært på 
Solborg en hel uke og instruert ivrige 
elever i volleyball og akrobatikk. 
Ellers besøk fra Stefanusalliansen, 
Kompis, Hans Inge Fagervik m.fl.

Hjem til jul?
”I wanna go home for Christmas” 
 synger Maria Mena, men hvor er 
det vi mennesker opprinnelig hører 
hjemme? Vi er alle født av en mor, 
men hvor kommer vi egentlig i fra? 
Hvis vi mener at Gud er Skaperen 
bak alt, så betyr kanskje det å være 
hjemme i jula at vi er til stede i 
undringen over at en Frelser ble oss 
født. Det at Gud kom til oss julenatt 
som et lite barn betyr at vi skal ta i 
mot denne gaven med våre hjerter. 
For Jesus lengter hjem til ditt hjerte. 
Ønsker dere alle en fredfull og god 
julehøytid og et riktig godt nytt år!
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A K T U E L T  Av Silje Mykkeltvedt, elev på Filmlinja

Jacob Thorseth Eliassen 

Alder: 19 år
Linje: GloBall
Kommer fra: Ålesund
Interesser: Hardingfele/fiolin, fotball
Fun fact: Scorte fra midtbanen i A-lagsdebuten 
min (6. divisjon)

1. Grunnen til at jeg interesserte meg for har-
dingfele/fiolin var fordi det virket spennende. 
Det var noe som ikke alle holdt på med som 
gjorde at jeg ville prøve det ut.

2.  Foreløpig har jeg det kun som hobby og 
trives med det. 

3. Den beste opplevelsen med hardingfele 
må ha vært da jeg vant vestlandsturnering i 
C-klassen. Da fikk jeg min poengscore solo på 
112 poeng.

4. Dette har jeg ikke tenkt så veldig mye på, an-
net enn at jeg har instrumentet med meg slik at 
jeg kan opprettholde spillinga :).

4-4-2
Fire spørsmål til  
fire personer av  
2 grunner:

1. De utøver alle musikk i en 

eller annen form

2. De er alle elever i det 100. 

kullet på Solborg

1. Hva er grunnen til at du 
interesserte deg for det du nå 
holder på med innen musikk?

2. Hva ønsker du å oppnå 
med ditt musikktalent, hva er 
målet?

3. Hva er den største/beste 
opplevelsen du har hatt med 
musikkinteressen din?

4. Hvordan utnytter du 
 Solborgåret i forhold til ditt 
talent?

Kjerstin Guddal Jansson 

Alder: 19 år
Linje: Musikkproduksjon 
Kommer fra: Rosendal
Interesser: Sang
Fun fact: Deltok i Idol 2016 

1. Grunnen til at eg interesserer meg for musikk, 
hovedsakelig sang, er fordi eg elsker å synge, og 
elsker å spre glede til andre via musikken! Det 
å skrive egne sanger er som terapi for meg, så 
musikk gjer meg veldig glad. 

2. Eg har alltid tenkt at musikk vil vere noko eg 
alltid kjem til å drive med som hobby på sida 
av skule og jobb, men i løpet av dette første 
halvåret med musikkproduksjon har eg blitt litt 
meir gira på å kanskje prøve å satse. Min første 
singel blir sluppet forhåpentligvis ganske snart!

3. Sjølve fellesskapet ein får når ein driv med 
musikk ilag med andre som nyter det på 
samme måte som ein sjøl, gir dei beste opp-
levelsane! Det å kunne harmonere og spille 



Solborgbladet I  5

A K T U E L T :  4 - 4 - 2
sammen på frihand uten å ha øvd, og sjå kor 
bra resultatet blir, det er noko av det kjekkeste 
eg veit.

4. I løpet av Solborgåret håper eg at eg kan 
kunne utvikle meg sangmessig og innen sjølve 
produksjonen av musikk. Og at eg kan kunne 
lage fleire låter som kanskje kan gi meg ein fot 
innforbi artistkarrieren!

Fred Mikal Karlsen 

Alder: 23 år
Linje: Musikkproduksjon 
Kommer fra: Arendal
Interesser: Musikk og gitar, tv-spill, jobb og 
trening 
Fun fact: På min siste arbeidsdag i gitarbutikk, 
så rygget jeg og knuste en av butikkrutene i 
butikken. Fikk fortsatt en ny gitar i avskjedsgave. 

1. Jeg ble introdusert til musikk og (spesielt) 
gitar på hjemmebane, og fikk etter en stund 
bassgitar som tolvåring. To år senere begynte 
jeg med gitar, som jeg spiller den dag i dag. Det 
som drev meg videre, var å lytte og studere ar-
tister jeg likte, men også at jeg begynte å spille 
med andre veldig tidlig. I dag er det evnene og 
interessen for musikk generelt som motiverer 
meg til å spille.

2. Mitt mål er å mestre musikken, i hovedsak 
til egen nytte og glede. Har ingen fremtidsmål 
som profesjonell musiker, men skjer det, så 
hadde det vært meget morsomt.

3. Den største opplevelsen jeg har hatt med 
musikken min, er å spille egen konsert med 
bandet i Arendal kulturhus i 1,5 time, noe som 
var moro, men også veldig utmattende - en 
liten smak på proffkarriere. Ellers har jeg stor 
glede av å spille med alle dyktige musikere, 
gjerne i menighetssammenheng.

4. Jeg bruker veldig mye tid på å spille inn idéer, 
og prøver å lage låter selv. Jeg blir også spurt 
om hjelp til låter hvor det trengs gitar. Vil si jeg 
bruker mye tid på hobby mens jeg er her.

Mona Blanchard

Alder: 18 år
Linje: Klær, mote og design
Kommer fra: Frankrike
Interesser: Mote, design og kunst
Fun fact: Elsker å reise rundt i verden 

1. Alle i familien spilte piano. Derfor var det helt 
naturlig for meg at jeg også interesserte meg 
for det. Jeg begynte veldig tidlig og har vel spilt 
piano i 14 år.

2. Mitt mål er bare å holde på med piano så 
lenge jeg kan. Det er en hobby som får meg til 
å slappe av.

3. Det må være alle konsertene. Jeg føler meg 
veldig bra etterpå og glad for det jeg har gjort. 
Bak hver sang er det mye jobb, så det er alltid 
en oppnåelse. Det er koselig når folk gir kompli-
menter for det jeg har gjort, når det har rørt folk. 

4. Jeg skal utnytte Solborgåret ved å egentlig 
bare prøve å øve like mye som før. 
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Da Bjarte Byrkjedal  begynte som 
vaktmester på Solborg folkehøg
skole høsten 2016 hadde han 
ingen planer om at han et halvt 
år senere skulle reise med fami
lien til Afrika.

Av Hans Petter Nordal

Kona til Bjarte, Marianne, fikk nemlig jobb som 
lærer på Norwegian Community School i Kenya, 
og eventyrlysten til familien Byrkjedal var så 
stor at de ønsket å prøve dette for en periode.

– Hvordan var overgangen fra Norge til Afrika?
– Overgangen gikk veldig greit. Vi kom hit i 
august, og det var ikke så veldig varmt. Vi bor på 
en stor tomt med mange nordmenn rundt oss, 
så det har ikke vært en veldig stor overgang.

– Hva er den største forskjellen på hverdagen der 
og her?

– Hverdagen her er preget av mindre stress. 
Men alt tar også lenger tid enn i Norge, folk 
tenker ikke på at ting skal gå effektivt for seg. 
 Dagene er ganske like som de var i Norge. Vi 
går på jobb, mens ungene blir passet på av hus-
hjelpen vår. Det er vanlig å ha hushjelp her, noe 
som kan bli vanskelig å klare seg uten når vi 
kommer til Norge. Etter jobb er ungene ute og 
leker med andre unger mens vi gjør hverdags-
lige ting.  Fritiden går med til helt vanlige ting; 
volleyball, fotball, bading, kino o.l. Så der er nok 
av ting å fylle dagene med om en vil.

Fascinerende land
Bjarte og Marianne og deres to barn bor i 
Nairobi, nærmere bestemt et område som heter 
Karen (oppkalt etter Karen Blixen). Marianne 

jobber som lærer for 1. og 2. klasse på Norwe-
gian Community School som ligger på tomta 
der de bor. Bjarte har IT-ansvar og en del ansvar 
for et gjestehus som blir brukt av misjonærer i 
Øst-Afrika. Men får familien tid til noe utenom 
jobb og skolegang?

– Vi har fått sett litt, men håper å til mange flere 
turer etter hvert. Det har blitt litt campingturer, 
og vi har vært i nasjonalparken i Nairobi. Det 
er mange flotte steder å se, og vi skal nok kjøre 
noen mil i løpet av perioden her. 

– En ting som fascinerer meg er folka, hvor 
glade og smilende alle er. Samme hvor fattige 
de er, så sier de alltid hei med et smil. Det som 
er minst fascinerende er nok hvor korrupt alt 
er. Penger kan brukes til å kjøpe seg ut av pro-
blemer i alle situasjoner, noe vi merker mye til. 
Pågående gateselgere er jo heller ikke så kjekt 
alltid.

– Kan du fortelle om noen episoder som har vært 
litt spesielle?

– Vi har ikke fått opplevd noe veldig spesielt 
enda, men det er en spesiell opplevelse å være 
på gudstjeneste i slummen. Det er noe annet 
over sangen og dansingen der enn hva vi er 
vant til i Norge. Det er jo også spesielt når vi 
ligger i telt på taket av bilen og plutselig ser en 
stor flodhest nesten rett utfor teltet.
 
Tankevekkende
Familien Byrkjedal er av og til på gudstjeneste 
i slummen, og her er det en enorm glede 
tross svært fattige kår. Sangen og dansen som 
utføres er gjort med en helt annen innlevelse 
enn her i Norge, forteller Bjarte. Familien bor 

Fra Solborg til Afrika
H V O R  E R  D E  N Å ?

«Familiebilde» er tatt i Oloolua-skogen rett i nær-
heten av der vi bor. En fin skog med gode turstier.
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på administrasjonssenteret for NLMs arbeid i 
Øst-Afrika. Her er det et godt kristent fellesskap 
med faste bibelgrupper og bønnemøter hver 
uke. 

– Vi driver ikke tradisjonell misjon til de lokale, 
men vi prøver å leve som vitner og kan på den 
måten få i gang noen samtaler om tro.

– Hva blir en tankevekker for deg når du sammen-
ligner Norge med Kenya?

– Det er vel hvor godt vi har det i Norge, 
og hvor godt landet egentlig fungerer. Jeg 
kommer nok ikke til å irritere meg så mye over 
småting når vi kommer tilbake.

– Hva har vi å lære av afrikanerne og hva har de å 
lære av oss?

– Jeg tror vi kan lære å være mer hjelpsomme 
og gjestfrie. De kan kanskje lære litt av effek-
tiviteten av oss, spesielt når det gjelder i kassen 
på butikken.
 

Norsk jul i Kenya
– Hvordan skal dere feire julen i Kenya? 
– Vi får besøk av familien til Marianne. Vi skal 
feire jul på «vanlig» måte, med pinnekjøtt og 
riskrem. Det blir nok ikke hvit jul, da tempera-
turen gjerne er rundt 25 grader.

– Har du oppdaget noen nye sider ved deg selv 
etter at du kom til Afrika?

– Tja, jeg har funnet ut at jeg trives godt i varmt 
vær, det trodde jeg kom til å bli en utfordring. 

– Savner du Solborg, og eventuelt hva savner du 
mest?
– Jeg får mange «snapper» fra Mindor og 
Bjarte fra Solborg, noe som er kjekt å se. Det 
jeg savner mest med Solborg er nok hvor 
mye lettere og raskere alt går med det rette 
verktøyet tilgjengelig. Og systemnøkler, der én 
nøkkel passer til alle dørene. Jeg har brukt mye 
tid på å finne rett nøkkel til rett dør her. Og kol-
legene, selvsagt :)

– Vi trives veldig godt i Kenya, men jeg ser også 
frem til å komme tilbake til Solborg.

– Hva savner du mest med Norge?
– Sørlandschips 

H V O R  E R  D E  N Å ?

Bilde av «Flodhest» er fra en campingtur vi var på i 
Naivasha, to timer fra Nairobi. Dette var første tu-
ren med taktelt på bilen, noe som var veldig kjekt. 
Flod hesten kom nesten helt opp til bilen, men vi 
følte oss beskyttet bak et strømgjerde.

Bildene «Frodig tomt» og «Hovedbygg» viser litt av 
tomta vi bor på. Regntida er snart over, og det er 
veldig frodig og grønt rundt oss nå. Tomta er ca. 80 
mål stor, så det er en del plener og hekker som skal 
klippes her også.

«Vaktmesterkontor» er bilde av hvordan det ser ut 
hos vaktmestrene her. Det er ikke så ulikt kontoret 
på Solborg til tider. :)
Alle bilder tatt av Marianne Byrkjedal
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BLINKSKUDD   Global Foto-elevene er stadig på jakt etter gode motiver uansett hvor de er i verden. Vi skulle 
gjerne ha  presentert mange bilder, men har valgt ut fire bilder som denne gangen fikk fortjent plass i Solborgbladet.

A K T U E L T

I høst har ikke bare 
 lærerne, men hele per
sonalet blitt involvert i 
en prosess om å tenke ut 
en ny timeplan for Sol
borg. Ikke nødvendigvis 
forandre for å forandre, 
men for at vi alle har 
godt av å tenke nytt  
om ting.

Av Hans Petter Nordal

Det er vår visjonære og engasjerte 
lærer, Geir Ertzgaard, som har tatt 
initiativ til denne nye timeplanpro-
sessen. Han gjør dette som et ledd i 
sin lederutdannelse i regi av folke-
høgskolene, og i denne utdanningen 
inngår bl.a. hvordan en kan lede 
endringsprosesser i skolen.  

– Ja, det har vært og er en spen-
nende prosess. Her på Solborg har 
vi stort sett hatt den samme måten 
å lage timeplanen i mange, mange 
år og den fungerer på mange 
måter veldig bra. Men vi har alltid 
et forbedringspotensiale og vi har 
en utfordring i det å kunne sam-
arbeide bedre, det gjelder både 
de ulike avdelingene på skolen, 
ledelsen og pedagogisk personale 
og ikke minst samarbeidet mellom 
lærer og elev. 

Vanedyr?

Gammel vane er vond å vende, heter 
det. Og de utfordringer og hindrin-
ger som blir møtt med nye tanker og 
idéer går ofte på trygghet.

– Ja, vi mennesker er vaneten-
kende, vi velger det trygge og 
etablerte, det vi er vant til. Men selv 
om folk lener seg på det trygge, 
betyr ikke det nødvendigvis ikke at 
dette det beste. Folkehøgskolen av 
natur skal være på tå hev og være i 
forkant. Og for at vi skal være gode 
som skoleslag må vi ha trygghet 
til å våge. Har vi tenkt for snevert? 
Hva må til for at vi som felles 
personale kan tenke litt utenfor 
den tradisjonelle boksen (mht. 
tidsflater, fag, rammer etc.)?

Styrt av timeplaner

Geir har i løpet av det siste halve året 
samlet inn timeplaner fra mange av 
landets 80 folkehøgskoler og sett på 
hvordan andre gjør det, og hva har 
så kommet ut av det?

– Jeg har gjort dette for å se om vi 
kan gjøre hverdagen mer over-
kommelig og mer flytende. Vi har 
alltid noe å lære av andre og de 
andre har nok mye å lære av oss 
også. Som jeg har nevnt tidligere 
så gjør vi mye rett og bra her på 
Solborg, men kan vi få en enda mer 
meningsfull bruk av tid? Kan vi få 
en mer dynamisk timeplan? En ti-
meplan som utvikler seg i takt med 

samfunnet? Vi vet at det som styrer 
livene våre er timeplaner. Det er 
ikke timeplanen vi er her for, det er 
elevene og enkeltmenneskene, de 
som vil lære noe. Læring skal være 
gøy, men vi må passe oss så vi 
ikke blir en folkegøyskole, men en 
folkehøyskole. Vi vil at Solborg som 
skole skal leve under sitt fagmotto, 
nemlig - ”En bedre måte å lære på”. 
Relasjonen mellom lærer og elev 
er det grunnleggende.

Konkrete tiltak

Geir er opptatt av at vår nye time-
plan skal tilfredsstille tre ting: 

1. Optimalisere vår evne og mulig-
het til å samarbeide.

2. Styrke fellesskapet på skolen. 

3. Balansere fellesfag og linjefag. 

– Men hva betyr dette konkret i den 
nye timeplantenkningen, kan du 
konkretisere mer?

– Det betyr ikke nødvendigvis nye 
fag, men heller jobbe mer med 
temabolker som ungdom virkelig 
trenger og som de er opptatt av. 
For eksempel har jeg valgfag som 
heter ”Endelig voksen” og ”Sosiale 
medier”. Dette med dannelse, livs-
mot og livsmestring, personlig 
økonomi, refleksjon, gå i dybden 
på ting, bli en positiv motkultur 
til det samfunnet vi lever i, bruke 
de sosiale mediene mer på en 
sosial måte enn en individuell 

måte, konnektevisme - det å lære 
sammen gjennom nye lærings-
arenaer, men der det sosiale er det 
grunnleggende i alt det vi gjør. 
Ikke sitte foran hver vår skjerm, 
men være koblet til hverandre. 
Kan vi som skole klare å gjøre noe 
med elevenes søvnproblematikk, 
psykiske helse, mer fysisk beve-
gelse i hverdagen m.m.? Kan vår 
nye timeplantenkning skape mer 
rom for dette? Klarer vi å ruste 
elevene våre til å bli mer kritiske 
i forhold til ”det optimale livet”, 
generasjon prestasjon og være 
med på å styrke deres selvbilde og 
tanke om at en er god nok i seg 
selv? Dette gjelder også personalet 
– vi må gjennom en ny timeplan-
tenkning få jobbe mer med det 
vi er gode på. Men samtidig som 
vi spisser profesjonaliteten, må vi 
også spisse fellesskapet. Vi kan bli 
bedre på det som er felles. Vi må ha 
et språk for det vi holder på med, 
hva er egentlig folkehøgskole og 
hva ønsker vi å formidle til dagens 
ungdommer?

Målet?
Arbeidet med en ny timeplanlegging 
har først og fremst vært en nyttig 
prosess.

– Ja, målet er jo at vi til slutt får en 
timeplan som gjør oss bedre som 
skole og er i takt med samfunnsut-
viklingen. Jeg tror denne proses-
sen har gjort noe med den enkelte, 

Ny timeplan?
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den har skapt større bevisstgjøring. 
Jeg tror det bevisstgjør oss til å bli 
bedre innenfor vårt fagfelt og til 
å samarbeide bedre enn tidligere. 
Det blir spennende å se hva vi 
til slutt ender opp med. Om ikke 

revolusjonerende omveltninger, 
så kanskje endringer som styrker 
de tre punktene som er nevnt 
tidligere.

Ny timeplan i fokus?: Fotolærer Geir Ertzgaard elsker å ha fokus på nye 
ting, enten det er gjennom kameralinsen eller gjennom nye idéer som stadig 
dukker opp i hans kreative og visjonære hode. Foto: Henriette Lien, stipendiat 
på GV Foto
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Bjørn Kenneth Ellingsen 
(45) elsker både å lage 
mat og spise mat. Men 
maten må smake. Og et 
måltid skal være en god 
opplevelse. Selv har han 
mange gode og spesi
elle matopplevelser i 
inn og utland. 

Av Hans Petter Nordal

Interessen for mat begynte alle-
rede i barneårene da Kenneth 
hjalp sin mor med å lage mat på 
kjøkkenet hjemme på Sørum på 
Østlandet. Og mye mat måtte lages 
da det var etter hvert ni mager 
som skulle mettes. Foruten mor og 
far vokste Kenneth opp med seks 
søsken.

– Ja, jeg var nest yngst i søsken-
flokken og ble tidlig interessert i 
matlaging. Jeg har stort sett jobbet 
med mat som yrke helt siden jeg 
var 16 år gammel. Jeg startet på et 
fiskerøkeri i Oslo og fisk og skalldyr 
har jeg alltid hatt en forkjærlig-
het for. Det er nok gjennom min 
far, som både likte å fiske og lage 
gode fiskeretter, interessen ble 
skapt. Selv spiser jeg fisk minst tre 

ganger i uka og pappas oppskrift 
på makrellkarbonader er blant 
favorittene. Men spør du meg hva 
jeg helst vil ha på menyen så er 
det stekt scampi og hjemmelaget 
karamellpudding til dessert.

Utallige jobber

Kenneth har hatt flere interessante 
kokkejobber, men den mest ekso-
tiske jobben var nok på SAS-hotel-
let på Longyearbyen på Svalbard 
der han var i tre år.

– Ja, det var spesielt, mange flotte 
turer med snøscooter og mange 
minnerike opplevelser. Her fikk jeg 
også prøvd meg på isbjørnkjøtt og 
Svalbard-rein. 

Men det hele startet i Oslo, etter 
fiskerøkeriet tok jeg kokkeutdan-
nelse og var kokkelærling på 
Olavsgård ved Strømmen, deretter 
bar det av sted til Svalbard før jeg 
jobbet tre år som kokk på Norrøna 
Hotel i Oslo. Etter Oslo gikk ferden 
til Sauda der jeg jobbet som kokk 
i fem år. Og endelig kom jeg hit til 
Stavanger hvor jeg har kokkelert 
i to år.

– Men før jeg fikk jobben nå i høst 
på Solborg, så jobbet jeg med 
utleie av leiligheter til flyktninger i 
Sauda. Av alle jobbene jeg har hatt 

er det kokkejobben på Olavsgård 
jeg trivdes aller best. Her var det et 
fargerikt internasjonalt miljø der 
jeg lærte utrolig mye av mange 
dyktige kokker og lærlinger. Som 
kokk blir man aldri utlært og en 
trenger hele tiden påfyll av nye 
idéer. Øvelse gjør mester.

– Hvilke egenskaper er det viktig å 
ha som kokk?

– Som kokk må du først og fremst 
være glad i å lage mat, ha estetisk 
sans, være kreativ og nøyaktig, ha 
god personlig hygiene og økono-
misk sans. Du bør like å skape triv-
sel og velvære, ha gode kommuni-
kasjonsevner, kunne samarbeide, 
være fleksibel, villig til å jobbe alle 
ukedager og ikke minst alle tider 
på døgnet.

Inspirasjon på reiser

Svetten pipler under kokkelua, det 
er varmt inne på Solborgs kjøkken 
selv på en kald desemberdag. Ken-
neth sliper knivene og rører rundt 
i grytene og prøvesmaker dagens 
middag til elevene. Kenneth har 
nok en mer velutviklet gane enn 
de fleste, og den rolige og sindige 
gourmetkokken er opptatt med å 
begeistre andre med sin kreativi-
tet, kvalitet og ikke minst kunnskap 
og mange av de kulinariske idé-

ene har han tatt med seg fra sine 
mange reiser.

– Ja, jeg er glad i å reise og hente 
inspirasjon fra andre land. Foruten 
Svalbard har jeg vært i Kenya, 
Albania, India, USA og en del euro-
peiske land. Men det har først og 
fremst vært for å få opplevelser og 
ikke nødvendigvis bare matopple-
velser. Ser jeg at det er en matfes-
tival av et eller annet slag så går 

Bereist kokk
FAKTABOLK:

Navn: Bjørn Kenneth Ellingsen

Alder: 45 år

Kommer fra: Vokst opp på 
Sørum, bor i dag på Tasta

Utdannelse: Kokk

Sivilstand: Gift – 2 barn (8 og 
10 år)

Beskriv deg selv: Rolig – Ten-
kende – Troende – Har stå-på-
vilje – Er glad i familien min

Interesser: Friluftsliv, fiske og 
huset i Sauda

Fun fact: Jeg har vært på 
samme isflak som en hvalross 
og kjente lukta av sild da den 
freste mot meg.

Livsmotto: Ikke bekymre deg 
for morgendagen!



Solborgbladet I  11

A K T U E L T

jeg gjerne på det. Jeg var bl.a. på 
en hvitløksfestival litt sør for San 
Francisco hvor jeg smakte is med 
hvitløk, en merkelig kombinasjon, 
men faktisk var det ikke så verst. 
Skikkelige kontraster.

Og kontraster er et nøkkelord for 
Kenneth, han liker å leve kon-
trastfullt. Det er nok derfor han 
og familien enten drar til rolige 
naturomgivelser i Sauda eller på 

storbyferie i London for å oppleve 
store kulturelle forskjeller.

– Ja, det er jo kontrastene som gjør 
livet, slik er det jo i matlagingen 
også, søtt og salt.

Pinsevenn

Kenneth synes det er flott å kunne 
jobbe på en kristen arbeidsplass 
med mange hyggelige kollegaer. 

– Så langt virker det som en veldig 
koselig arbeidsplass, flotte folk, 
godt miljø og svært god arbeids-
moral. At Solborg også bygger på 
kristne verdier er noe jeg verdset-
ter høyt. Jeg er selv kristen og går 
i Karisma menighet på Stokka i 
Stavanger. Barna mine går på Sta-
vanger kristne grunnskole. Troen 
gir trygghet og ankerfeste for livet.

Etterlengtet mannlig kokk: Det 
skulle gå nøyaktig 30 år før Solborg 
igjen fikk på ny en mannlig kokk i 
personalet. Vår siste mannlige kokk 
var Jarulf Wetteland som sluttet i 
1987 og døde i fjor (2016). Her er vår 
nye kokk, Bjørn Kenneth Ellingsen, 
som jobber i 75 % stilling, klar til å 
gå løs på dagens meny. 
Foto: Hans Petter Nordal
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I slaget: På Solborg har vi en rekke 
spennende valgfag, bl.a. golf. Her er 
elev på Multisport Pluzz, Anna Han-
set, i aksjon på Bærheim golfbane 
ved Forus. 
Foto: Markus Drangsland, elev på 
GV. 

Kardemommeby: Tradisjonen 
tro så hadde Rampelys Scene flere 
forestillingen av ”Folk og røvere i 
Kardemommeby”. Over 3500 barn 
så forestillingen på Solborg i slutten 
av november i år. Her er noen av de 
scenevante skuespillerne i full vigør; 
Anne Randi Meling, Sofie Qvale, 
Ingeborg Pukstad og Maria Moore 
(foran). Foto: Henriette Lien, GV Foto
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God kveld, Solborg: Torsdag 9. november arrangerte klassene Film og 
StreamTeam et ”direktesendt” show for alle elevene på skolen, nemlig ”God 
kveld, Solborg”. Her ser vi programleder for kvelden Sofie Johnsen (Filmelev) 
intervjue to gjester/elever, Bjørge Severinsen på Musikkproduksjon og Benja-
min Pettersen fra Adventure. 
Foto: Sahra Elisabeth Stave, GV Foto

Tirsdagsmøtestemning: Hver tirsdag kveld gjennom hele skoleåret har 
vi kristne møter i Solborgvillaen og oppslutningen til disse møtene har vært 
meget bra i år. Det er også stor elevdeltakelse på møtene med egen lovsangs-
gruppe, vaffelstekere, andaktsholdere og troshistoriefortellere m.m. Her ser vi 
bl.a. Silje Isebakke, elev på Life Changing Fitness, i god kontakt med med-
elever. Foto: Vincent Santos, GV Foto

Surfeglade Adventureelever: Hver torsdag i hele høst og i all slags vær 
har Adventureelevene dratt til de flotte Jærstrendene for å surfe. I tillegg har 
vi hatt surfing valgfag som er et av de mest populære valgfagene vi har. Her 
ser vi Benjamin Pettersen, Mathias Midtun, Henrik Vatnan, Torbjørn Okstad, 
Mathias Enger og Martine Glømmi gjøre seg klar for å møte bølgene. 
Foto: Hanne Fossmark, GV Foto.

Det store showslaget:  Helt i starten av skoleåret arrangerte vi ”Det store 
showslaget” der elevene som var delt i tilfeldige grupper skulle fremføre et 
underholdningsinnslag. Mye dans og høy glamourfaktor ble tatt i bruk bl.a. 
av denne gruppa med danseglade Silje Isebakke i spissen. 
Foto: Henriette Lien, GV Foto
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Elevkull  
nummer 100
Solborg har en lang og tradisjonsrik 
historie siden oppstarten i 1913. Hvert 
elevkull har sine opplevelser og sin histo-
rie. Det var litt spesielt for rektor å ønske 
nye elever velkommen til nytt skoleår 26. 
august i år. Grunnen var at årets elever 
er elevkull nummer 100 i skolens historie. 
Slik blir det siden skolen var stengt i 5 år 
under krigen. Da var tyskerne her.

Inneværende år søkte 464 på Solborg. 160 
elever møtte til skolestart. Av disse er 106 
jenter og 54 gutter. Vi har 3 utenlandske 
elever, 1 fra Argentina, 1 fra Vietnam og 1 
fra Danmark.
Alle landets 19 fylker er representert. De 4 
fylkene vi har flest elever fra er: Hordaland 
21, Akershus 20, Rogaland 16 og Vest-
Agder 13.

Kjell Konstali

Hver høst er vi spente på regjeringens forslag til 
statsbudsjett. Vil folkehøgskolene få det tilskuddet 
som forventes, eller kommer det uforventede kutt. 
Vi er jo godt vant. Det har vært tverrpolitisk enig-
het om at folkehøgskolene er et viktig skoleslag 
i utdanningssystemet. Ungdom trenger et år til 
refleksjon og litt andre opplevelser, før de tar fatt 
på høyere utdanning eller arbeidsliv.

Regjeringen Solberg har i forrige periode gitt 
penger til oppstart av to nye folkehøgskoler. En 
av disse er Kristiansand folkehøgskole. Her har de 
et undervisningsprogram der unge mødre kan 
gjennomføre et folkehøgskoleår sammen med 
sitt barn. Et unikt tilbud som er blitt godt mottatt. 
Skolen, som er kristen, har svært god elevsøknad. 
Dette skyldes nok også at de er den eneste folke-
høgskolen med dyrepasser-linje. Skolen samar-
beider med Dyreparken i Kristiansand. 

Den andre nye folkehøgskolen ligger i Mandal. 
Skolen heter Skap, og holder til i hotell Solborg. 
Her er det fokus på entreprenørskap.

Hvilke budsjettforslag kom så regjeringen med for 
2018? Det positive var penger til oppstart av enda 
en ny folkehøgskole. Folkehøgskolen heter Helse 
og skal ligge på Evje. 

Det negative kom på det økonomiske områ-
det. Regjeringen foreslo å kutte 25 millioner på 
tilskuddet til folkehøgskolene. For Solborg betyr 
dette noe over 500 000 kroner. Et betydelig beløp. 
Regjeringen fulgte heller ikke opp å øke tilskud-
det grunnet flere elever. Dette året går det 7 700 
elever på de 80 folkehøgskolene i Norge. Denne 
økningen skulle tilsi 9 millioner ekstra.

Dermed aksjonerte folkehøgskolene. Tirsdag 17. 
oktober demonstrerte over 4 000 elever foran 
Stortinget. Med paroler og taler. 

KrF-leder Knut Arild Hareide førte an i sin tale:
Hvordan kan man kutte 45 millioner til et skole-
slag som er med på å gi personlig utvikling, mod-
ning, fantastiske opplevelser, og som er utrolig 
viktig for dem som er skolelei? 
Mitt budskap er: Vi trenger ikke mindre folkehøg-
skole i Norge, vi trenger mer.

Venstreleder Trine Skei Grande sa i sin appell:
Skole handler ikke bare om å lære seg å lese, 
regne eller slå opp på Google. Skole handler om 
dannelse, det handler om å bli hele mennesker, og 
å skjønne hvem man er sammen med. Og det er 
nettopp det folkehøgskolene gjør. Folkehøgsko-
lene gjør deg til et helt menneske! Et menneske 
som bryr seg, som er engasjert, og som vil påvirke 
samfunnet.

Arbeiderpartiets leder i utdannings- og fors-
kningskomiteen fulgte så opp:
Det viktigste jeg vil si til dere i dag er at disse gjen-
tatte kuttforslagene og omkampene i Stortinget 
om folkehøgskolen må ta slutt! Det bør bli siste 
gang vi trenger møtes her til demonstrasjon.

Demonstrasjonen 17. oktober var godt organisert 
og gav til slutt uttelling. Venstre og KrF ble enige 
med Regjeringen om statsbudsjettet for 2018. De 
planlagte kuttene til folkehøgskolen ble fjernet.

I 2018 får folkehøgskolene 853 752 000 i støtte. 
For Solborgs del innebærer det 14 114 261 kroner.

Kjell Konstali

Folkehøgskolene og statsbudsjettet
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Kinesisk delegasjon 
på Solborg
Søndag 1. oktober stod Solborg som vertskap for 
en flott kinesisk papirklipp-utstilling.
Det ble også vist tradisjonell maleri, håndkolo-
rerte tresnitt og fotografi. Gjennom utstillingen 
ønsket Kina at nordmenn skulle bli bedre kjent 
med denne delen av landets tradisjon.

Utstillingen var åpen for publikum. Elevene på 
Solborg deltok på seminarer der de lærte kinesisk 
papirklippekunst. I den kinesiske delegasjonen 
var det også med lærere og studenter som ledet 
og demonstrerte ferdighetene. Det var en flott 
opplevelse.

Dagen startet med flaggheising. Det kinesiske 
flagget ble heist til musikk av Kinas nasjonalsang. 
Alle sang med. Rektor og leder av den kinesiske 
delegasjonen heiste flagget.

Så var det åpningshilsener og små taler, både fra 
representanter fra Stavanger kommune, reiselivs-
bransjen i vårt distrikt og skolemyndigheter.

På et seminar ble det også satt fokus på et viktig 
tema. Norge og Kina – Hvordan kan vi samarbei-
de mer om kultur og turisme. Kina har nå en per-
son i Stavanger som snakker norsk og som skal 
koordinere turisme og skoleutveksling mellom 
de to landene. Vi merker det allerede. Kineserne 
kommer i stort antall som turister til vårt land. I 
Rogaland vil de oppleve Preikestolen og fjordene 
våre. Norsk natur er blitt et stort trekkplaster.

Hordaland 21

Akershus 20

Rogaland 14

Vest-Agder 13

Sogn og Fjordane 10

Vestfold 10

Østfold 9

Buskerud 9

Oslo 8

Møre og Romsdal 8

Sør-Trøndelag 7

Telemark 5

Troms 4

Aust-Agder 4

Oppland 4

Hedmark 3

Finnmark 2

Nord-Trøndelag 2

Nordland 1

   

Argentina 1 

Danmark 1

Frankrike 1

Vietnam 1

 

Sum elever   158

Bildet er fra ”Åpen dag” på Solborg 7. desember og vår flotte julekonsert. Her ser vi noen av aktørene 
som var med denne kvelden og kastet lys over konserten. Foto: Henriette Lien

Elevoversikt 2017-18
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I oktober reiste linja Global 
Village Connect til Kambod
sja for å se nærmere på det 
prosjektet Solborg støtter 
og for å oppleve det landet 
har å by på av historie og 
opplevelser. Elise Torstein
sen, Ida Therese Tufteland og 
Inger Harham på GV Connect 
gir oss her en liten reise
skildring:

 Me reiste til Kambodsja med bak-
tankar om Røde Khmers styre og 
korleis det hadde forma nasjonen, 
matrettar som tarantellar og fattig-
dom, men landet hadde så mykje 
meir enn det. Med andre ord tok 
Kambodsja oss med storm, og fekk 
oss til å setta perspektiv og stilje 
spørsmål til korleis vår kvardag er i 
forhold til dei.  

Mange av oss tenkte at Kambodsja 
var eit fattig land, noko det også er, 
men det er også i utvikling, og me 

var på mange organisasjonsbesøk 
som bidrog til denne utviklinga. 
Me var blant anna på besøk til In-
ternational Cooperation Cambodia 
som viste oss ein skule og internat, 
og viste oss kor viktig utdanning er 
for å komma seg ut av fattigdom-
men. 

Me fekk også vera med på å gje 
mat, bøker og hårbøylar til fattige 
på bygda i samarbeid med Light 
of life for Church. Det å få oppleva 
dette var veldig givande, og det å 

sjå kor lite kunne bety så mykje for 
befolkninga sette perspektiv for 
mange av oss. 

Noko som sette inntrykk på dei 
fleste var da me besøkte Toul Sleng 
og Killing Fields som var tortur-
fengselet og massegravane til 
Røde Khmer. Der fekk me sett med 
eigne auger alt det groteske som 
hadde hendt under Røde Khmers 
regime på 70-talet. Det var eit 
grusomt syn, og er noko me aldri 
kjem til å gløyme.   

Me har reist landet på tvers og 
opplevd alt frå store nattmarked 
med intense selgarar og pruting. 
Spennande matrettar, lange hum-
pete buss- eller tuk-tuk-turar i den 
kaotiske trafikken og sykkelturar 
i pøsande regn. Turen har vore 
veldig lærerik, og me har fått sett 
landet både på godt og vondt. Me 
har fått møtt mange utruleg hyg-
gelege og omtenksame personar 
som har vore med på å gjera ein 
forskjell, og me er utruleg takk-
same for å ha fått opplevd denne 
turen. 
 

Connect med connect i Kambodsja

Connect: Her ser vi to elever fra GV 
Connect få god kontakt med noen 
skolebarn i Kambodsja.  
Foto: GV Connect.
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Solborg Folkehøgskole valgte, i 
anledningen ansettelse av ny in
ternatleder, å rette stillingen inn 
mot arbeid med psykisk helse. 
Dette er et satsingsområde i 
skolen generelt i landet, da det 
har kommet fram at lærere opp
lever et gap mellom opplevd 
ansvar og den kompetansen 
eller tiden de har til rådighet 
for å hjelpe elever med særlig 
psykiske vansker (mer om dette 
på www.forskning.no). 

Det er likevel mindre vanlig å an-
sette en person med særlig fokus 
på dette, noe som kan gi andre 
muligheter enn at bare faget set-
tes på timeplanen, i tillegg til at 
det nå også kommer inn i lærerut-
danningen. I Solborg sitt tilfelle ble 
det ansatt en internatleder med 
videreutdanning i familieterapi og 
systemisk praksis, med både erfa-
ring fra ungdom med sammen-
satte vansker, ulike diagnoser og 
kulturelle utfordringer, men også 
erfaring med veiledning av voksne 
som jobber med ungdom. Målet er 
at elevene skal kunne få et utvidet 
samtaletilbud (utover de fastlagte 
elevsamtalene med linjelærer), slik 
at de bedre kan bli ivaretatt, samt 
at lærerne skal kunne få bistand/
veiledning knytte til elevrelasjoner 
de kjenner utfordrende. I tillegg 
er det lagt inn fellesundervisning 
for lærerne om psykisk helse og 
livsmestring i stillingen. 

Ungdom i dag annerledes 
enn før? 
Mange ungdommer i dag vokser 
opp i den tro at det ikke holder 
å være god i noe, men at de må 
være på topp i alt. De kalles ”ge-
nerasjon prestasjon”, og de bruker 
begrepet selv. Mange legger mye 
vekt på andres antatte lykke, uten 
å alltid stille seg selv spørsmålet 
om det virkelig er slik det ser ut 
på Facebook, Instagram, Snapchat, 
eller hva som enn vil dukke opp 
senere... Fremfor å sjekke ut og 
snakke sammen om dette, våge å 
vise utilstrekkelighet eller sårbar-
het, vender mange i stor grad 
disse vanskelige følelsene innover. 
Flere påføres - eller påfører seg 
selv mye press og forventninger, 
og med det kommer også mye 
indre stress. Det går nærmest 
inflasjon i begreper som «angst» 
og «depresjon», hvor enkelte er 
selvpåførte, mens det for andre er 
høyst reelt og noe som ikke bare 
kommer som et blaff i blant, men 
som de allerede i svært ung alder 
har strevd med i årevis. 

Voksene i dag – annerledes 
enn før? 
Begrepet «curlingforeldre» er 
noe som har dukket opp de siste 
årene, som man i dag begynner å 
se konsekvensene av hos ungdom. 
Det består gjerne i at foreldrene 
skåner barna for det meste som 
har med ubehag å gjøre, legger 
ting til rette – nesten som på 

sølvfat (ulike retter til ulike barn, 
kjører til og fra og stiller opp på alt, 
løser konflikter for dem – fremfor 
å gjøre dem i stand til å løse kon-
flikter selv etc). Flere ungdommer 
vokser dermed opp uten særlig 
erfaring med grenser og erfarin-
ger rundt det å si nei. I et digitalt 
samfunn som hele tiden etterspør 
din oppmerksomhet, kommentar 
eller likes, kan bli vanskelig for 
enhver av oss – og særlig for ung-
dom, som i denne alderen holder 
på med «opprydning». Hjernen 
holder nemlig på med sortere ut 
hvilke erfaringer den skal legge 
bak seg, og hvilke den ønsker å ta 
med seg videre på veien videre. 
Dette skjer for mange ungdom-
mer helt ubevisst, noe vi som job-
ber på folkehøgskole har mulighet 
til å bevisstgjøre dem på. 

Mulighet for frihet – mulig
het for ansvar 
Med frihet kommer ansvar, og 
med ansvar kan frihet erfares. For 
mange er det nytt å skulle være 
selvstendig, og for noen kjen-
nes overgangen litt for brå. For 
de elevene som har erfart livet 
vanskelig, og som har båret vonde 
følelser inni seg i lang tid, er det 
mye som blir annerledes når de 
flytter hjemmefra, og skolepresta-
sjonen er av en mer positiv art enn 
tidligere. Det kan oppleves befri-
ende og lettende, men samtidig 
også krevende - særlig for dem 
som har levd mer isolert. 

Muligheten folkehøyskoler har, 
og som Solborg har tatt, er å være 
forberedt på dette, og stå klare 
til å ta imot disse utfordringene. 
Vårt felles arbeid som omhand-
ler livsmot og livsmestring er et 
glimrende utgangspunkt for at 
alle elever - også de som har større 
psykiske vansker enn mange 
rundt seg, skal kunne få et godt år, 
fylt med mestring. Vi legger stor 
vekt på tett oppfølging og indivi-
duell tilretteleggelse i de tilfeller 
det trengs. 

Fokus på fysisk helse og 
følelser 
Har vi en god fysisk helse, er vi 
mindre utsatt for dårlig psykisk 
helse. Det å jobbe i internatav-

Ny satsning - Psykisk helse

Vår nye internatleder, Guro Brak-
stad, tar psykisk helse på alvor.  
Foto: Geir Ertzgaard
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I midten av november deltok 
Solborg folkehøgskole i NM for 
videregående skoler i volleyball 
som ble arrangert i Stavanger 
idrettshall. Skolen stilte lag i mix-
klassen og kalte seg for Solborg 
Mixmasters. 
De vant puljen sin og hadde nok 
håpet de skulle nå finalen, men 
i kvartfinalen møtte de et top-
pidrettsgymnas fra Haugesund 
(HTG) med gode volleyballspil-

lere og tapte dessverre 2-1 i sett. 
Men kampen om 5. plass vant de 
suverent. Om Solborg ikke vant 
på banen, så vant vi i hvert fall 
på tribunen. Anført av stipen-
diat Viktor Nordstrøm var det et 
yrende liv på tribunen med takt-
faste heiarop, islandsk klapping 
og malte overkropper.
Spillende trener, Mathias Enger 
på Adventurelinja var fornøyd 
med laginnsatsen.

– Ja, til å ha spilt så lite sammen 
var jeg stolt av ”barna mine”. 
 Hadde vi trent enda mer 
sammen over en lengre periode 
kunne vi kanskje ha vunnet over 
HTG og kjempet om en finale-
plass. Nå skal vi satse videre og 
bli med på NM for folkehøgskoler 
som skal være i Oslo i midten av 
januar 2018. 

Solborg Mixmasters i aksjon: Her ser vi spillende trener, Mathias Enger, elev på Adventure-linja, smashe inn et 
poeng for mixlaget til Solborg. Foto: Henriette Lien, GV Foto.

Stor volleyballinteresse
delingen med fokus på rutiner, 
hygiene, aktivitet og fritid, gir en 
unik mulighet til å kunne sette mål 
for det som indirekte omhandler 
elevenes psykiske helse. Dette 
skjer gjerne i forbindelse med 
samtaletilbudet i den nye internat-
lederstillingen. 

Følelser er viktig, og det forteller 
oss mye om hvem vi er og hva 
som betyr noe for oss. God psykisk 
helse fremmes når følelser ikke 
døyves, fortrenges eller bagatelli-
seres, men kommer ut, blir møtt og 
kan forstås. Dette settes det også 
mål for gjennom samtaletilbudet; 
hvordan få følelser ut på en måte 
som er sunn og som fremmer 
mestring, fremfor at følelsene tar

Samarbeid
Om samtalen foregår med lærer 
eller med internatleder, om utfor-
dringer ligger på det faglige, so-
siale, eller personlige plan, bør det 
å mestre eget liv alltid stå i fokus. 
Vi har dette ene året, og så sender 
vi dem videre. Det er vår mulighet 
og vår jobb å snakke med elevene 
om livet, om det som er godt, som 
er mulig, sette mål og mestre. Det 
er også vår jobb å erkjenne det 
sårbare i livet, der vi i blant mislyk-
kes, der vi sårer andre, feiler, blir 
skuffet og kjenner på sorg eller 
savn. Ved å vise at vi mennesker 
er begrenset, blir det også lettere 
for elevene å ta imot livet slik det 
er, å kunne mestre det vonde og 
vanskelige like mye som det gode. 
Da blir livet overkommelig, og det 
skaper livsmot.
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I høst har Solborg deltatt i to 
ulike Norgesmesterskap. I sep
tember dro Filmklassen til Sirdal 
for å dekke NM i rulleski der 
hele norgeseliten var på plass. 
Og torsdag 16. november stilte 
Solborg et mixlag i NM i vol
leyball for videregående skoler i 
Stavanger idrettshall.

Av Hans Petter Nordal

Film-elevene på Solborg dekket 
NM i rulleskiskyting i Sirdal helgen 
23. og 24. september i høst. Elev-
ene på Film stod bl.a. for å være 
med å dekke arrangementet på 
storskjerm, ta bilder og intervjue 
de store skiskytterprofilene. På 
facebook kan du bl.a. se intervjuer 
med Emil Hegle Svendsen, Johan-
nes Thingnes Bø, Marte Olsbu m.fl.  
Film-elev Nadine Brehmer sto for 
intervjuene.

– Det var både skummelt og litt 
gøy samtidig. Selv om jeg ikke 
visste så mye om skiskyting og de 
verdensstjernene jeg intervjuet, så 
var det jo bare å hive seg uti det. 
De var jo svært lette og takknem-
lige å intervjue.  

 Allerede fredag ettermiddag 
var elevene med på opprigging 
av utstyr, før rennet skulle starte 
lørdag. Og stipendiat på Film-linja, 
Oskar Langevei Mæland, tok ansvar 
for klassen.

– Vi fikk egentlig oppdraget av 
rektoren på Sirdal videregående 
skole som var sjef for markedsfø-

ringen av arrangementet. Det var 
et voldsomt lokalt engasjement og 
det sies at 2/3 av Tonstads innbyg-
gere var med og hjalp til. Vi i Film-
klassen ble innlosjert  på en hytte 
rett i nærheten av skianlegget og 
fikk gratis mat og overnatting. 

– Hva var din oppgave under rul-
leskidagene?

– Jeg var videojournalist. Jeg fikk 
ansvar for å filme og lage reporta-
sjer/intervjuer og legge det ut på 
facebook. Dessuten skulle jeg lage 
en After-movie, en oppsummering 
av NM i Sirdal. Det var gøy og lære-
rikt å være med på. 

Mange selebre intervjuer:  
Nadine Brehmer på Film-linja var 
stadig ute med mikrofonen og 
intervjuet kjente norske skiskyt-
tere. Her står hun sammen med 
norgesmesteren Johannes Thingnes 
Bø. Foto: Oskar Meland, stipendiat 
på Film-linja.

Solborg i NM



Vær med og skaff elever 
til Solborg - et år de vil 
huske! 

Følg oss på vår hjemmeside:  
www.solborg.fhs.no

Solborg folkehøgskole  
– En bedre måte å lære på


