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Nr. 2   2018   Årgang 88Høy tid? Høyt henger de, men blide er de… Årets Multisportklasse tar utfordringer på strak arm.  
Foto: Amalie Skavnes
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A N D A K TJ u l e a n d a k t  av Carl Erik Waaler

En glede for folket
Her på Solborg er julen i gang og forventningene og forberedelsene i 
adventstiden lyser imot oss. Julekonsert, juleverksted, juletrefest og jule-
middag. Det er mye å glede seg til og mye å glede seg over. I møte med 
alle disse festlighetene flyr tiden forbi og lærerne og elevene svirrer rundt 
og strekker seg for å få alt klart til den store dagen. Etter at julegavene er 
kjøpt,  til- og fra-lappene er signert, og alle avslutningene er unnagjort, 
skal vi roe ned, stoppe opp og tenke på hva det er som ligger bak alle disse 
juletradisjonene. Hva er så den «store gleden» som himmelens englekor 
sang om for gjeterne? «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevel-
det er lagt på hans skuldre. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig 
Gud, Evig far, Fredsfyrste.» Dette profeterer Jesaja mange tiår før Jesu 
fødsel.

Tenk at himmelens og jordens skaper møter oss i en stall og Maria og Josef 
fikk ansvaret for å verne og ta vare på Messias. Når jeg tenker på dette 
undres jeg over hvor kjærlig Gud er.

På samme måte som Gud elsker og gav sin sønn i tillit, så kan vi få komme 
til Jesus i tillit hver gang vi møter en verden som ikke tar imot oss. Da kan 
vi stole på at «Vår Far» tar imot oss som sitt barn når vi kommer til han. 

Salme 118,24: «Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede 
oss på den!»
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Jeg synes ikke det er lenge siden 
jeg skrev julehilsen til Solborg-
bladet, det virker som tiden går 
raskere og raskere med årene. 
Denne høsten har stått litt i syk-
dommens tegn blant de ansatte på 
Solborg. Både kjøkkenpersonalet, 
vaktmesteravdeling og pedagogisk 
personale har vært rammet av mye 
sykdom og ulykker denne høsten.
 Spesielt har vår flotte vaktmester- 
avdeling vært uheldig. Bjarte 
Steinnes har slitt med vond rygg 
hele høsten og Mindor Vårvik ble 
utsatt for en stygg trafikkulykke 
med sykkel og pådro seg en kraftig 
hjernerystelse og flere brudd. Ingen 
av dem har dessverre kommet til 
hektene igjen og jobber litt redu-
sert. Vi ønsker dem begge en riktig 
god bedring.

Hjem-Jobb-Hjem
Solborg har nå inngått avtale med 
Hjem-Jobb-Hjem-ordningen. 
Hensikten med denne ordningen 
er å gjøre vår region bedre rustet 
til å møte dagens og framtidens 
transportutfordringer. Ved å være 
en Hjem-Jobb-Hjem-bedrift viser 
Solborg samfunnsansvar. Solborg 
oppfordrer derfor personale til å 
reise mest mulig kollektivt eller 
ta bena eller sykkelen fatt. Du kan 
lese mer om dette i denne utgaven 
av Solborgbladet.

Balanse i hverdagen
I høst har vi innført et nytt valgfag 
som vi har kalt for «Balanse i 
hverdagen». Dette er et fag som 
særlig er rettet til ungdommer som 
sliter med psykisk uhelse og som 
trenger gode råd og gode samtaler 
til sunne livsstilsendringer m.m. 
Dette kan du også lese mer om i 
vår nye faste spalte «Internatlede-
rens hjørne»

Tredemølle
Nå i desember gikk Solborg til an-
skaffelse av en helt ny tredemølle i 
spinningrommet under svømme-
hallen. Vi håper den blir flittig 
brukt, sammen med andre nye 
investeringer vi har gjort i «Ghet-
toen» - Solborg styrketreningsrom. 

Mange nye reisemål
I høst har mange klasser på skolen 
valgt å reise på litt «kortere» 
studieturer: Sceneklassen var 
på teaterfestival i Lillehammer, 
StreamTeam-klassen blåste i høst-
ferien og dro til den vesle bygda 
Breim i Gloppen for å dekke en av 
Norges største e-sport-turneringer. 
Kunstklassen Bilde, Form & Kunst 
dro til Dublin og Skottland for å la 
seg inspirere og Musikkproduksjon 
tok turen til Barcelona i Spania 
for å få bedre innsikt i musikklivet 
der. GV Connect droppet i høst sin 

Afrikatur og reiste heller til Hellas, 
mens GV Foto dro til Marokko. Mer 
om noen av disse turene kan du 
lese om i bladet.

Julefred 
I hele høst har vi hver tirsdag 
hatt noen flotte morgenandakter 
av lærer Marit Anmarkrud, som 
gjennom kjente bibelfortellinger 
har lagt vekt på at elevene skal 
se en rød tråd fra Skapelsen og 
frem til Jesu død og oppstandelse. 
Vår visjon er å peke på Jesus som 
verdens frelser og fredsfyrste. 
Kirkefaderen Augustin sa engang:

«Det kan aldri bli fred i verden, 
fordi verden aldri går i rette 
med den egentlige årsaken til 
strid og ufred!» Tenk, det sa han 
for 1700 år siden. Og det er noe å 
tenke på for politikere og freds-
meklere i verden i dag. Det kan 
aldri bli fred, før man begynner 
med det indre, med menneskenes 
hjerter! Jesus vil at vi skal ha fred. 
Men det er en fred som går dypere 
enn den freden som verden gir. 
Derfor ønsker jeg deg Guds fred 
for julen og det nye året!
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Du så kanskje familien Nilsen 
Gloppen fra Arendal som var med 
i NRKs TV-serie «Familieekspe-
disjonen» tidligere i år. Tidligere 
Solborgelev Benedikte Nilsen var 
med familien (mann og to ung-
dommer)  i 4 uker på en straba-
siøs ferd i norsk natur for å lære 
seg det enkle friluftslivet.

Av Hans Petter Nordal

I TV-serien som hadde over 600.000 seere 
fremstod ikke familien Nilsen Gloppen som 

den mest turvante familien da de fikk mange 
 utfordringer både fysisk og psykisk underveis.
– Nei, det var mange oppgaver vi måtte gjen-
nomføre som vi var livredde for, turen var mye 
tøffere enn det TV-seerne fikk se. Vi levde en hel 
måned ute i den norske natur, nesten helt uten 
hjelpemidler og komfort.
– Men hvorfor i all verden meldte dere dere 
på til å være med i et slikt programkonsept når 
dere ikke var så turvante?
– Vi meldte oss egentlig ikke på. Det var en an-
nen familie som hadde søkt, men så ble sønnen 
deres skadet slik at de ikke kunne delta. Så lette 
de etter en familie gjennom venner og nettverk 
i NRK og da havnet de hos oss. Jeg var absolutt 
ikke klar for dette, men ble nedstemt av de 
andre tre i familien som hadde lyst.

Lønn for strevet
Benedikte forteller at det var spesielt krevende i 
starten å forholde seg til å bli styrt av lyd, lys og 
kamera osv.  
– Å være med på TV er en stor produksjon som 
krever mye tålmodighet og venting. Samtidig 
skal en midt oppi dette være mamma, venn, 
team-player, kone og ikke minst mestre ting 
selv.  Vi hadde en intern avtale i familien Nilsen 
Gloppen og det var å være rause og ærlige og 
ikke minst inkluderende og tålmodige. Vi var 
enige om at vi ikke var der for å vinne, men for 
å gjøre vårt beste. Det tøffeste med turen var å 
være tapper selv når en var utslitt.
Det var ikke alt som gikk på skinner for familien 
under turen; Sønnen Sander ble tråkket på av 
en hest og måtte ty til krykker og dessverre 
avbryte resten av ekspedisjonen.
– Ja, det var synd at han ikke kunne delta 
lenger, og jeg savnet han, men tenkte at mange 
folk har det mye verre enn han.
– Hva gjorde turen med dere som familie?
– Før TV-serien var vi vel i den fasen at vi var 
fire mennesker i hver våre enkeltmannsforetak 
og nå fikk vi sjansen til å stoppe opp slik at vi 
kunne gjøre noen justeringer for å samle oss 
igjen. Jeg oppfordrer alle familier til å stoppe 
opp fra sin travle hverdag for en periode for å 
finne gleden av de enkle, nære ting og se hver-
andre på nytt i nye omgivelser og situasjoner. 
Sånn sett fikk vi som familie lønn for alt strevet.

«Familieekspedisjonen» samlet familien
Mange nye utfordringer: Her er Benedikte på 
vei mot det våte element og klar for kajakkpad-
ling med sin datter Sanne under innspilling av 
TV-serien «Familieekspedisjonen» på NRK. 
Foto: Privat

H V O R  E R  D E  N Å ?
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Dramatiske døgn
Det er ikke bare i TV-serien familien Nilsen 
Gloppen har hatt tøffe tak og utfordringer. For 
drøyt 4 år siden var Benediktes mann Trond 
utsatt for en stygg ulykke. Da falt han ned fra 
taket og landet på hodet og pådro seg hjerne-
blødning, tolv brukne ribbein, brukket skulder, 
brukket kragebein, punktert lunge m.m. og lå 
12 dager i koma. Hva gjorde den hendelsen 
med deg og familien? 
– Å sitte i bilen på vei til Ullevål sykehus 
sammen med to barn å lure på om pappa 
lever, er en opplevelse jeg ikke unner noen. Jeg 
hadde mistet min elskede mamma en stund 
i forveien, så det var nokså tomt i hodet. Men 
vi er velsignet med mange flotte venner og 
det spredde seg en bønnesirkel i hele Norge. 
Vi opplevde å bli løftet opp i bønn, det gikk 
bra, det var ikke hans tur denne gangen, og nå 
bærer troen meg.

Andre kampsaker 
Det er ikke bare i norsk natur og på hjemmeba-
ne Benedikte kjemper sine saker. Hun har alltid 
hatt stor interesse for politikk og et brennende 
samfunnsengasjement, men hvordan blusset 
denne interessen opp og hva er dine kampsa-
ker, Benedikte? 
– Mitt samfunnsengasjement kommer nok 
fra mine foreldre. Jeg har en mor som var 
barnehjemsbarn og hun har alltid stått på 
barrika dene for de svakeste i samfunnet. Alle 
mennesker er like mye verd og fortjener å få en 
grunnmur slik at de kan bli den beste versjonen 
av seg selv. Det er viktig å møte folk der de er i 
livet. Jeg er opptatt av å gi en god gjerning vi-
dere. Se, høre, løfte opp andre mennesker - det 
skaper det gode medborgersamfunnet.
– Men hvordan arter en vanlig dag seg for deg?
– Opp 05.30 - da har jeg alenetid til saks-
papirer og husrydding. 07.00 er det nister til 
barna og skoleskyss. Deretter på jobb, og på 
kveldene er det enten barneaktiviteter eller 
politiske aktiviteter eller besøk i ett av Arendals 
mange fine kirkesamfunn.

Gode Solborgminner
Benedikte gikk på Musikklinja skoleåret 
1989/90 og husker spesielt godt det gode 
miljøet blant de ansatte ved skolen.
– Lærerne og resten av personalet var helt 
spesielle, de ga så mye omsorg, kjærlighet og 
tid til oss ungdommer. Dessuten var de flinke 
til å invitere oss ut i lokalsamfunnet slik at vi 
ble en del av Stavanger. Jeg var bare 17 år da 
jeg gikk på Solborg og begynte egentlig på 
Solborg fordi jeg ville kombinere idrett og 
musikk/sang. Jeg var en aktiv håndballspiller og 
fikk mulig heten til å spille for SIF. Også var jeg 
litt privilegert for min mor var i slekt med rektor 
Kjetilstad.
– Hva har Solborgåret hatt av betydning 
senere i livet? 
– Året på Solborg ga meg tid til å tenke samt 
modnes til å ta valg for fremtiden. Her fikk jeg 
større tro på meg selv og jeg lærte å ta valg 
som jeg selv sto inne for i stedet for å følge 
strømmen. 
– Hva har du gjort etter Solborg?
Kort fortalt reiste jeg hjem og gjorde ferdig 

videregående og var russ i 92. Så gikk ferden vi-
dere til høgskolen i Finnmark der jeg tok Medie- 
og kulturfag. Flyttet så tilbake til Arendal hvor 
arbeidslivet har gått slag i slag siden. Jeg har 
vært daglig leder for en festival i Arendal i 10 
år. Jeg sitter i bystyret for Høyre på det 11. året 
for Høyre. Jeg har ledet et mottak for enslige 
mindreårige og nå jobber jeg med å kvalifisere 
mennesker til å komme ut i arbeidslivet.

Familien Gloppen klar til dyst: Her er hele familien klar for familieekspedisjon. Foto: Privat

Faktabolk:

Navn: Benedikte Nilsen Gloppen

Alder: 46 år

Bosted: Arendal

Utdanning: Media og kultur, Coaching og 
ledelse

Jobber som: Samfunnsbygger

Sivilstand/Antall barn: Gift, 2 barn

Interesser/Hobbyer: Sang og håndball 

Livsmotto: Gi en god gjerning videre 

H V O R  E R  D E  N Å ?
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L I N J E  F O R  L I N J E : 

Av Hans Petter Nordal

Kan en ball forandre verden? Kan 
en ball gjøre at mennesker møtes? 
Kan en ball bygge bro mellom 
mennesker? Kan en ball bygge 
vennskap? Kan en ball forandre 
verden? Disse spørsmålene er 
innledningen til en av Solborgs og 
folkehøgskolens unike linjer, nem-
lig GloBall. Men hva er historien 
bak linja GloBall, Henrik? 

– Utgangspunktet var at jeg 
jobbet på linjen Global Village. 
En solidaritets-bistands-reiselinje 
hvor vi jobbet med kulturspørs-
mål, solidaritet, historie osv. Linjen 
hadde allerede to retninger, en 
rettet mot fotografering og en mer 
mot bistand og solidaritet. Geir 
Ertzgaard hadde idéen til dette 
med å bruke en fotball til å knytte 
vennskap med andre kulturer. Vi 
prøvde det ut og interessen var 
der, og dermed var vi i gang. Det 
var vel rundt 2008 det hele startet.

– Du skriver i skolebrosjyren og 
på skolens hjemmeside at idéen er 
å samle 12-16 gutter og jenter fra 
hele landet og så se hva som skjer. 
Og hva skjer på linja deres?

– Vi spiller mye fotball, men også 

andre ballspill som volleyball, ten-
nis osv. Så er vi jo også på to store 
reiser i løpet av året. Vi har vært i 
Zambia og skal til Kambodsja og 
Vietnam etter jul, så disse reisene 
ønsker vi elevene skal lære mye av. 
Vi har også vært på et mottakssen-
ter for asylsøkere på Hå der vi spil-
ler fotball.  I år satser vi på å få til en 
volleyballmatch i Stavanger feng-
sel og å bli med på Frelsesarméens 
fotballcup, kalt gatefotball,og mye 
annet.

– Hvordan er en vanlig dag på 
GloBall-linja?

– Det er vel ingen dager på en 
folkehøyskole som er like for noen, 
men vi spiller jo endel fotball, og 
går det for lang tid mellom hver 
gang, så får jeg kjeft. Vi pleier å 
jogge litt rundt Mosvannet også. 
Litt teoriundervisning og idretts-
psykologi har vi, samt at vi forbe-
reder oss før vi drar på tur. Men 
igjen, ingen dager er like.

Unik linje
Kjært barn har mange navn og 
linja GloBall har tidligere blitt kalt 
for Global Village United, Globall 
United eller bare United, men 
innholdet har stort sett vært det 
samme og brobygging og ball har 

stort sett vært fokus. Men hva gjør 
linja GloBall på Solborg så unik 
som reiselivslinje kontra tilsvar-
ende linjer på andre folkehøg-
skoler?

– Vi er jo ikke en ren idrettslinje. 
Fotball er viktig selvfølgelig, men 
våre elever er ikke så ambisiøse på 
egne vegne, men har lyst til å ha 
det moro med ball. Turene våre er 
viktige og vi ønsker å bruke ballen 
til å skape kontakt med andre 
mennesker. Teorien er at har du en 
ball under armen, så kan du treffe 
nye mennesker overalt. Det fokuset 
tror jeg ikke andre linjer har på 
samme måten.

– Dere er mye på farten og har 
gjerne tre utenlandsturer i løpet 
av et skoleår, både til Asia, Afrika 
og England – hvorfor reiser dere 
så mye på tur, hva gjør dere og 
hva ønsker du at elevene skal sitte 
igjen med etter slike reiser?

– Som nevnt ønsker vi å bruke 
ballen som kontaktskaper. I Zam-
bia hadde vi fotballtreninger med 
barn i Livingstone. Vi dro også på 
et landsbybesøk der vi var et par 
netter og bodde blant familier der. 
Dette var virkelig på landsbygda 
og en unik opplevelse ikke mange 

fra Norge får oppleve. Og dette 
med å møte mennesker er noe vi 
forsøker å få til på turene. Det er 
ganske langt unna charterturer. 
Jeg liker å tenke på dem som 
dannelsesreiser. De får se og opp-
leve, noe som vi håper kan forme 
dem på en god måte og gi dem 
inntrykk de vil kunne ta med seg 
resten av livet. 

Mer enn fotball
De første årene Solborg hadde tre 
reiselivslinjer, så hadde de en del 
felles opplegg og de reiste gjerne 
på tur sammen med i alt 50 elever. 
Men de siste par årene har hver av 
reiselivslinjene stått mer på egne 
bein.
– For vår del har det idrettslige 
tatt over litt av det globale fra den 
gang. Men litt undervisning og 
samarbeid har vi jo fortsatt.

– Linja GloBall har også mye kon-
takt med våre nye landsmenn og 
folk som har havnet litt på skråpla-
net. Dere spiller fotballkamp mot 
både asylsøkere og fengselsfanger, 
hvorfor gjør dere dette?

– Vi forsøker å understreke 
poenget med at fotball kan brukes 
til sosialt arbeid. Fotball er noe 
veldig mange har et forhold til. 

GloBall
I forrige utgave av Solborgbladet startet vi en ny spalte som vi kaller 
for «Linje for linje» der vi presenterer en av våre nåværende faglinjer på 
 Solborg. Vi har pr. dags dato i alt 12 ulike linjer ved Solborg og i denne 
utgaven skal vi bli bedre kjent med linja GloBall der Henrik Seglem 
 Grydeland er ansvarlig lærer. 
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L I N J E  F O R  L I N J E 

For noen, som de som deltar i 
Frelses arméens gatefotball, kan 
det fungere som en vei ut av rus og 
elendighet. Det er vårt perspektiv. 
Fotball kan bety mye langt unna 
engelsk Premier League og elite-
serien. Vi vil spre glede med ballen.

– Musikk, humor og godt humør 
er litt av ditt gode varemerke, på 
hvilken måte integrerer du dette 
på linja di?

– Musikk er viktig i livet mitt og 
vi ble utfordret til å lage en egen 
sang til «laget» vårt for noen år 
siden. Etter det har vi forsøkt å lage 

en til hver ny klasse. Når det gjelder 
de andre tingene du nevner så er 
jeg vel egentlig bare meg selv. Det 
er en fantastisk ting med å være 
lærer på en folkehøyskole. Kravene 
til lærerne her er noe helt annet 
enn det andre lærere må forholde 
seg til. For oss er det nok å være 
oss selv, og så lenge vi har en inter-
esse og, kall det kjærlighet, til de vi 
er lærere for, så er det det viktigste.

I løpende utvikling
– Hva ønsker du at dine elever 
skal sitte igjen med etter et år på 
GloBall?
– Dannelsesreisene, vennskapet, 

gleden over ballen og måten den 
kan knytte mennesker sammen. 
Som skole håper vi også at de får 
et glimt av Jesus og at de lærer noe 
om det å være menneske og om 
livet.

– Har du noen nye tanker/idéer 
videre for linja di? Og tror du den 
fortsatt vil eksistere ti år frem i tid?

– Jeg forsøker hele tiden å 
gjøre linjen så bra som mulig. Jeg 
forsøker å sile ut de tingene som 
fungerer og de som ikke fungerer 
så bra. Det er alltid noe som kan bli 
bedre. Jeg håper og tror at linjen 

finnes om 10 år. Fotball ser i hvert 
fall ikke ut til å gå av moten!

– Hvordan vil du best mulig mar-
kedsføre linja di fremover?

– Jeg håper at tidligere elever 
anbefaler oss til andre. Det er den 
beste markedsføring som finnes.

Fotball bygger 
bro: Mange av 
GloBall-elevene 
har fått erfare å 
virkelig spille på 
bortebane og 
få et nærmere 
bekjentskap med 
andre nasjoner 
og kulturer både 
på banen og 
utenfor banen. 
Foto: GloBall
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I år kom Rogaland lokal-TV, TV Vest, på besøk 
til Solborg i forbindelse med barnefore-
stillingen Hakkebakkeskogen som spilles 
for over 3000 barn i Stavanger. Et innslag på 
over 7 minutter ble vist til rogalendingene, en 
virkelig god og fortjent PR for de hardtjob-
bende elevene som trollbandt sitt publikum 
med glitrende skuespill og sangprestasjoner. 
Lærer for Sceneklassen, Marit Anmarkrud, 
var storfornøyd med årets oppsetning og 
prestasjoner. 

–  Ja, var de ikke flinke både på scenen 
og foran TV-kamera? Jeg er virkelig stolt av 
denne gjengen som har jobbet hardt dag 
og natt for å få dette til å bli så bra. 13 fore-
stillinger på litt over en uke tar på, så nå kan 
de snart ta seg en velfortjent juleferie.
Barneforestillingene som Sceneklassen på 
Solborg år etter år viser er svært populære i 
Stavanger, og barnehagene rundt omkring er 
stadig tidligere ute for å sikre seg plasser.

A K T U E L T

HAKKEBAKKE PÅ TV-VEST

Pepperkaketrøbbel: En ganske så oppgitt harepus (Irene Karlsen) fortviler over bakeferdighetene til 
harepusvenn (Hårek Erland). Foto: Knut M. Løvaas

De skumle dyrene: Reven, Mina Bjørsvik, og Piggsvinet, Nina A. Offner, var 
de i Hakkebakkeskogen barna var mest redd for og kanskje ikke uten grunn.  
Foto: Knut M. Løvaas.

Rådføring hos bamsefar: Bamsefar (Josefin Linderås) gir gode råd til den 
vesle musa (Martine Malonæs) og klatremus (Vilde S. Vabo).  
Foto: Knut M. Løvaas
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Av Guro Brakestad

Dette året har vi startet et nytt valgfag på 
Solborg, kalt Balanse i hverdagen. Internatle-
der og lærer for Life Changing Fitness har tatt 
utgangspunkt i Maslows behovspyramide, da 
vi ser stor sammenheng mellom utfordringer 
knyttet til grunnleggende behov og de som 
særlig strever med psykisk uhelse blant de 
unge. 

Når vi mennesker har det vondt, blir ofte de 
fysiologiske behovene forsømt eller utfordret. 
Vi får ikke sove, eller vi sover mer enn vanlig. 
Vi spiser mindre, eller vi spiser mer. Vi slutter å 
trene, eller beveger oss mindre enn før, og alt 
dette gjør i blant at vi får det enda verre psykisk. 
Og motsatt: Forskning viser at de som har 
en sunnere fysisk helse også har en bedre 
psykisk helse. Det henger sammen, så vi kan 
ikke bare ”snakke oss friske”. Likevel har vi tro på 
at det du blir bevisst, kan du gjøre noe med, og 
derfor jobbes det også med teknikker knyttet til 
hvordan tanker oppstår, setter spor, men også 
kan flyttes på – i tillegg til å la elevene teste ut 

ulike fysiske bevegelser, teknikker som demper 
stress og uro i kroppen, samt at de får kjenne 
på ulike smaker av smoothie de gangene vi 
møtes.

En ny sjanse
Det er ikke så lett å legge fortiden bak seg når 
man starter på folkehøgskole, noe de fleste 
merker. Elevene kommer hit med hele sitt liv, 
og arkene deres er ikke blanke, men fulle av 
ulike mørke og lyse flekker, vonde ord og gode 
ord, vonde erfaringer og gode. Noen er bevisst 
dette, mens andre blir overrasket over hvor 
mye de faktisk bærer med seg. Men mangel på 
blanke ark betyr likevel ikke at elevene ikke 
kan begynne med noe nytt. Og for mange er 
det å gå på folkehøgskole å begynne med noe 
nytt; Ny balanse, ny struktur, nye måter å tenke 
på, nye måter å takle ting på og nye vaner, som 
igjen setter nye spor. 

Folkehøgskoleelever er forskjellig
Noen har vært vant til mye tilrettelegging og 
kommer springende for ønske om videre til-
rettelegging for enormt mange ting. 

Andre har ikke hatt for vane å be om ting og 
gjør det heller ikke her. 

Noen er vant til å presse seg hardt og står 
opp uten å vurdere formen, mens andre ligger 
og kjenner etter før de eventuelt sender en 
sykemelding. 

Vanene er forskjellige, og dermed også erfa-
ringene. Måter vi håndterer livene på er ulike, 
og dermed også mestringserfaringene. Vaner 
elever har hatt lenge, setter spor i hjernen deres, 
og måter å tenke på som de har gjort lenge, set-
ter også spor i hjernen deres. Men hjernen er 
heldigvis veldig elastisk og svært mottakelig 
for ny læring. Derfor har vi tro på undervisning, 

ny input, ulike kreative fag og alle de praktiske 
hverdagsopplevelsene en folkehøgskole kan 
by på. Men det nytter lite hvis de ikke dukker 
opp, og det nytter lite hvis konsentrasjonen 
er for dårlig grunnet mangel på mat, fysisk 
aktivitet, søvn eller trygghetsopplevelse. 

En av skolens viktigste målsettinger er at 
elevene skal erfare livsmestring og livsmot, og 
både forskning og vi som jobber på folkehøg-
skolen vet at da er det en fordel at man først 
og fremst står opp. Og skal vi møte elevene der 
de er, må vi i blant snakke om og jobbe med å 
skape gode rammer, like mye som godt innhold, 
også når det gjelder livene – nettopp fordi det 
fysiske (kroppen) henger sammen med det 
psykiske (sjelen).  

A K T U E L T

Vi starter en ny spalte i 
Solborg bladet som vi kal-
ler for «Internatlederens 
hjørne». Her vil vår internat-
leder Guro Brakestad ta opp 
ulike temaer knyttet spesielt 
til ungdom, psyke og livsstil. 
Hennes første  artikkel hand-
ler om Balanse i hverdagen.

Balanse i hverdagen 
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H Ø S T E N S  B L I N K S K U D D

Bilde til slakt: Fotoelev Lasse Skeie flesker til med et bilde fra gatelivet i Marrakesh i Marokko. Bildet får positiv slakt og en plass i Solborgbladet. 



Solborgbladet I  11

H Ø S T E N S  B L I N K S K U D D
Svart på hvitt: Her er beviset svart på hvitt at 
fotoelev Oliver Neeb har vært i en steinørken 
utenfor Marrakesh i Marokko og fotografert en 
gammel gartner.

Stemning på stranda: Her har 
fotoelev Stine Kolberg klart å 
fange det vakre lyset ved kystbyen 
Essaouira i Marokko som skinner 
på både rytter, hest og strand.
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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.

H Ø S T E N S  B L I N K S K U D D

Vann-vittig bra: Fotoklassens islandske innslag, Eliana Sigurjónsdóttir, har forstått bruken av lang lukkertid og foreviget dette vakre bildet 
til temaet «Vann».
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H Ø S T E N S  B L I N K S K U D D

God morgen, Norge!:  Du stusser 
kanskje på bildetittelen, men dette 
bildet fra Solastranda i oktober er 
faktisk tatt da Multisportklassen 
var på surfekurs med Surfschool 
og TV2 lagde direkte reportasje fra 
surfinga på Solastranda til «God 
morgen, Norge». Foto: Hans Petter 
Nordal.

Håndfulle dråper: Et bilde sier 
mer enn tusen ord og det er hva 
stipendiat på GV Foto, Kristin 
Øyen, har klart å uttrykke gjennom 
dette vakre bildet.
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4 - 4 - 2

4 spørsmål om  
4 reisemål av  
2 grunner:

1.  Musikkprod. - Barcelona
2.  GV Connect – Hellas
3.  Bilde, Form & Kunst – Dublin
4.  GV Foto – Marokko

Grunn 1:  
I høst har noen linjer vært på  
utenlandstur.

Grunn 2:  
Dette er helt nye reisemål for  
disse linjene.

Spørsmål:

1. Hvorfor reiste dere akku-
rat til dette landet/byen?

2. Hva opplevde dere på 
 turen?

3. Hva gjorde dere av faglig 
opplegg på turen?

4. Hvilke inntrykk ønsker du 
at elevene skal sitte igjen 
med etter en slik tur?

BARCELONA

1. I år valgte vi Barcelona fordi det er en spen-
nende by med masse kultur og musikk. I tillegg 
er klimaet i oktober bra, og vi fikk en god pris 
på flybilletter og ikke minst mulighet for å leie 
et stort hus med plass til hele klassen til en 
veldig god pris.

2. Vi hadde mye sosialt i huset der vi bodde, 
fikk noen timer på stranda med bading og 
en dag med sightseeing rundt i Barcelona. Vi 
jobbet mye med musikk, og hadde workshop i 
låtskriving. 

3.  Tidligere år har vi besøkt andre byer og 
valgt å gå på konserter, samt besøke div. 
lydstudioer. I år tok vi med oss Alf Henrik Spilde 
Vaksdal. Han er tidligere elev på musikkproduk-

sjon, men er nå ferdig med utdanningen på 
Musikkteknologi/ Universitetet i Kristiansand, 
Han er veldig flink på mye, og sammen hadde 
vi undervisning og seminarer i huset der vi 
bodde, samt workshop i låtskriving. 

4.  Tanken med årets tur var å flytte klas-
serommet til et nytt sted hvor vi alle kunne 
være sammen 24 timer i døgnet og fokusere 
på musikk, det sosiale og få nye opplevelser og 
impulser. Jeg håper elevene sitter igjen med 
ny kunnskap, men ikke minst inspirasjon til å 
jobbe videre med musikk. I tillegg ser jeg at 
slike turer gjør mye positivt med klassemiljøet 
og samholdet. Jeg håper også de sitter igjen 
med positive inntrykk etter å ha sett og besøkt 
en flott og spennende by. 
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4 - 4 - 2

HELLAS

1. GV Connect reiste i hovedsak 
til Hellas for å se nærmere på 
flyktningsituasjonen i Europa. Det 
var naturlig å velge Athen da det 
er mange flyktninger og flykt-
ningeleirer i den storbyen. På en 
annen side har Athen en fantastisk 
historie og mange viktige turistat-
traksjoner å få med seg!

2. En av opplevelsene som gjorde 
mest inntrykk på oss var da vi fikk 
lov til å komme og besøke en kirke 
for flyktninger. Her møtte vi mange 
forskjellige personligheter og 
andre organisasjoner som var der 
for å hjelpe. Etter gudstjenesten 
ble det delt ut gratis mat, og vi fikk 
lov til å hjelpe med å servere. Her 
fikk vi virkelig en «reality check» 
hvor vi fikk forståelse for hvor store 
forskjellene mellom oss er.

3. Da vi var i Athen deltok vi et 
årlig demonstrasjonstog «Walk 

for freedom» som demonstrerer 
mot moderne slaveri. Dette var en 
veldig rolig demonstrasjon hvor vi 
gikk stille i tog.
Vi hadde litt fritid til overs, noe  
som gjorde at vi fikk tid til å 
besøke blant annet Akropolis og 
Temple of Poseidon. Vi var også 
på en strand noen timers kjøretur 
utenfor Athen, hvor vi solte oss og 
gjorde «5 for hvalen». 

4. Jeg ønsker at eleven skal ha 
en helhetsopplevelse og jeg vet 
at elevene sitter igjen med mange 
inntrykk. Athen er en fin storby 
som byr på både koselige shop-
pinggater, opplevelser og god mat. 
Vi var ute og spiste nydelig gresk 
mat, bodde i en leilighet hvor vi 
var sosiale og bygde fellesskap 
sammen. I tillegg til dette fikk vi 
adressert temaer som omhandler 
flyktninger, menneskehandel og 
at mennesker verden over lever i 
utrygghet og nød. Dette gir per-
spektiver inn i livene våre.

DUBLIN

1. Vi reiste til Dublin for å se og 
oppleve en del av kunst-verden 
byen har å tilby. For å bli bedre 
kjent med dens historie, kultur og 
se på arkitektur.

2. Vi reiste på noen historiske 
muséer for kunst, samtidskunst og 
noen lokale gallerier. Vi fikk med 
oss lokal mat og enkelte moderne 
irske restauranter. Musikalsk fore-
stilling, sightseeing og shopping 
stod også på programmet. 

3.  Det var veldig interessant å 
oppleve en lokal historiker ta oss 
gjennom Irland og Dublin sin 

kunsthistorie. Og vi kunne knytte 
bånd frem til samtidskunsten. 
Vi gikk til sentrale steder i byen der 
kunstnere hadde laget skulpturer 
og monument som forteller om 
Dublins historie. 

4.  Ønsket var å få en bredere 
forståelse av kunsthistorie og sam-
tidskunst. Bli litt kjent med en ny 
by og litt av dens kultur. Og få med 
oss maksimalt av inntrykk hjem.
Til inspirasjon og videre utvikling 
i eget uttrykk. Det ble et viktig 
punkt å forstå sammenhenger, og 
selv kunne trekke linjer fra historie 
inn i samtid.
Vi fikk smake, kjenne og se.
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MAROKKO

1.  Av litt spesielle årsaker ble 
Marokko til slutt valgt som høstens 
reisemål for GV Foto. Kombina-
sjonen rimelig reisemål, et godt 
klima, et politisk og historisk viktig 
land, og at spesielt Marrakech er 
svært fotogent, gjorde at landet 
passet perfekt for oss.

2.  Nye erfaringer med en ny 
kultur, folk, religion, natur og mat-
kultur. 
Vi ble møtt av en reisevant 
fotoblogger, Ingeborg Hanseth, 
som tok oss til kystbyen Essao-

uira og til Marrakech og en dag 
opp i Atlasfjellene for å se ulike 
landsbyer. Hos en familie fikk vi 
servert tradisjonsrik mat og fikk 
se og smake på te-kulturen! Vi 
hadde også en natt med glamorøs 
camping (såkalt glamping) - det 
ble en nydelig kveld og natt med 
stjernefoto grafering. Vi overnat-
tet også i Lisboa på hjemturen og 
fikk med oss litt byvandring med 
folkeliv, trikk i de kuperte gater og 
julebelysning. 

3. På alle steder ble det ivrig 
fotografert og Ingeborg hadde 
fotokvelder med oss med bildevis-

ning, fototips, redigering og hun 
hadde i tillegg fotokonkurranser 
på dagtid. På grunn av Ingeborgs 
erfaringer og kunnskaper ble turen 
en minnerik opplevelse for alle 
reisende!

4. At de sitter igjen med gode 
opplevelser og at de har fått bedre 
kjennskap om Marokko, og ikke 
minst fått mange gode fototips.  
Og sist, men ikke minst, hvordan en 
kan bygge et godt klassemiljø og 
ta vare på hverandre.



Solborgs mixlag «The Mixmasters» 
gjorde en fantastisk innsats under NM 
for videregående skoler i Rogaland 
i november og vant like godt hele 
turneringen. Det betyr at de skal delta 
i landsfinalen som går av stabelen i 
Bodø i midten av januar 2019.

Laget, under ledelse av stipendiat 
på Adventure, Mathias Enger, mener 
de har gode sjanser i landsfinalen 
også.

– Ja, med dette talentfulle laget kan 
vi nå langt og det skal bli gøy å reise 
til Bodø for å forsvare Solborgs ære. 
Vi skal samtidig prøve å verve noen 
elever til neste år på vår Nord-Norge-
tur. Bare synd vi ikke får med oss vår 
fantastiske heiagjeng som virkelig 
ga oss optimal støtte under NM her i 
Stavanger. 

Solborg vant kampen både på 
tribunen og på banen under årets NM 
i Stavanger idrettshall. På laget har de 
også en av Norges beste kvinnelige 
oppleggere, nemlig Julie Lie på Multi-
sport, som spiller aktivt for Randaberg 
volleyballag. Mixlaget har hatt jevnlige 
treninger denne høsten og har også 
hatt samlinger med Zambias ung-
domslandslagstrener da han gjestet 
Solborg en uke i slutten av oktober. 
Vi ønsker vårt volleyballag lykke til i 
Bodø.
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A K T U E L T

Vant Rogalandsmesterskap  
i  volleyball

Stolte Rogalandsmestere i volleyball: Foran fra venstre; Thea Sløgedal, Julie Lie, Johannes Sjursen og Maria 
Jakobsen. Bak fra venstre: Anita Bjerland, Brynjar Strand, Mathias Enger, Samuel Næsheim, Tommy Nguyen og 
Audun Natvig. Foto: Hans Petter Nordal
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K O N T O R E T  H A R  O R D E T

Hordaland 21
Akershus 17 
Trøndelag 17
Rogaland 15
Østfold 10
Møre og Romsdal 9
Vestfold 9
Hedmark 8
Telemark 6
Vest-Agder 6
Buskerud 5
Oslo 5
Sogn og Fjordane 5
Nordland 4
Oppland 3

Aust-Agder 3
Troms 2
Finnmark 0

Utlandet
Vietnam 2
Frankrike 1
Island 1
Moldova  1
Nederland 1
Sverige 1
USA 1
 

Sum elever   153

Nytt fra Solborg
Vi er nå godt i gang med skoleåret som begynte 1. september. Grunnen til 
sein skolestart, var Oljemessen som arrangeres i Stavanger annet hvert år. 
Da kan vi tilby rom med frokost og ikke minst parkeringsplasser siden sko-
len ligger tett på messeområdet. I år merket vi endringen som har skjedd 
i oljebransjen. Noe av framtidsoptimismen er tilbake. Vi fikk inn 650 000 
kroner i løpet av oljemesseuken. Det kommer godt med. Ikke minst siden 
vi nå har mindre utleievirksomhet i løpet av sommersesongen sammenlig-
net med tidligere år.

Til skolestart møtte 154 elever. 426 elever søkte om skoleplass. Som regel 
søker de flere skoler og velger det tilbudet som interesserer dem mest. I et 
slikt valg et skolested viktig, men også det faglige innholdet på linjen. 

Med jevne mellomrom gjennomfører Informasjonskontoret for folkehøg-
skolen i Oslo en elevundersøkelse. Her kommer det fram hvilke faktorer 
som er avgjørende i valg av et år på folkehøgskole, og også hva som til 
slutt gjorde at de nettopp valgte å komme til Stavanger og Solborg. Slik 
informasjon er viktig for oss. Ikke minst når det gjelder markedsføring.

Vi har i år 8 utenlandske elever. 2 fra Vietnam, 1 fra Frankrike, 1 fra Island, 1 
fra Moldova/Italia, 1 fra Nederland, 1 fra Sverige og 1 fra USA.

Ellers er alle landets fylker representert, unntatt Finnmark. På topp ligger 
Hordaland med 20 elever, Akershus med 17, Trøndelag med 17 og Roga-
land med 15.

På landets 80 folkehøgskoler går det nå 7 681 elever. Det er 32 kristne fol-
kehøgskoler og her er det 3 628 elever. Det er flotte tall. Folkehøgskolen er 
inne i en god utvikling. Vi blir av de unge sett på som et relevant skoleslag. 

Folkehøgskolene har en egen lov og får sine bevilgninger direkte fra Stor-
tinget. For 2019 er beløpet 905,391 millioner kroner. Tilskuddet til Solborg 
vil for 2019 være kroner 14 512 226. 

Regjeringen Solberg har hatt fokus på og gitt midler til oppstart av nye 
folkehøgskoler. Svalbard folkehøgskole med fokus på foto og arktisk fri-
luftsliv og Evje folkehøgskole med fokus på helse, starter nå opp. For neste 
års statsbudsjett er det også lagt inn midler til enda to nye folkehøgskoler, 
Ørskog og Jappe Ippes folkehøgskole. Men så er det andre forhold som vi 
ikke er så begeistret for. Regjeringen ønsker å fase ut kortkursordningen. 
For mange skoler er dette en mulighet til å lage kurs for voksne og på den 
måten være en viktig aktør i lokalmiljøet. Folkehøgskolerådet er derfor i 
dialog med regjeringen for å se om noe av ordningen kan beholdes. Sam-
talene er ikke avsluttet, men det ser ikke så lyst ut.

Kjell Konstali

Nå i desember har 
Solborg gått til 
anskaffelse av en 
super tredemølle 
med både den 
ene og den andre 
funksjonen, så 
nå er det ingen 
unnskyldning for 
å ikke trimme av 
seg alt juleflesket 
som eventuelt 
legger seg på ved 
jule- og nyttårstid. 
God trening! Her 
har akkurat vår 
økonomi leder, 
Knut M. Løvaas, satt  
trede møllen på 
plass.

Elevoversikt 2018-19

Tredemølle på «Ghettoen»
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Første doktorgrad på 
 folkehøgskolepedagogikk  
i Norge

Solborg er blitt  
Hjem-Jobb-Hjem-bedrift
I samfunnet i dag er det fokus på 
det grønne skiftet. Transportsek-
toren må ta sin del av endringen 
som må komme. Det betyr at den 
enkelte av oss må vurdere våre 
reisevaner. Det handler ikke om å 
slutte å kjøre bil. Det handler om å 
gå, sykle og reise kollektivt når vi 
kan og kjøre bil når vi må.

For å hjelpe oss i denne omstil-
lingen, har vi fått mobilitetsord-
ningen Hjem-Jobb-Hjem. Dette er 
et samarbeid mellom Kolumbus, 
Statens vegvesen og kommunene 
Stavanger, Sola, Randaberg og 
Rogaland fylkeskommune. Alle an-
satte i Hjem-Jobb-Hjem-bedrifter 
kan kjøpe en månedsbillett for 
buss og lokaltog til 515 kroner. 
Dette er en svært gunstig og rime-
lig ordning for den enkelte.

Hensikten med denne ordningen 
er å gjøre vår region bedre rustet 
til å møte dagens og framtidens 
transportutfordringer. Ved å være 
en Hjem-Jobb-Hjem-bedrift viser 
Solborg samfunnsansvar og fortel-
ler de ansatte at vi er med og tar 
ansvar, slik at vi på sikt skal kunne 
komme ned på målet om null-
vekst i persontransporten.

Før vi ble med i ordningen, måtte 
de ansatte svare på en reisevane-
undersøkelse. 75 % av de ansatte 
måtte svare på denne undersøkel-
sen. Her skulle de ansatte på Sol-
borg redegjøre for sine reisevaner i 
dag, samtidig som de ble utfordret 
til å ta valg for å endre reiseva-
nene. Målet er å redusere andelen 
ansatte som bruker bilen til og fra 
jobb hver dag.

Med en slik endring fra privatkjø-
ring til kollektiv transport, får vi 
miljøgevinster. Men mange ansatte 
vil også kunne gå og sykle. Stavan-
ger kommune er i full gang med 
utbygging av sykkelstamveier. Ved 
en slik omlegging av reisevaner 
kommer også et helseperspektiv 
inn. Det er viktig for den enkelte 
og for bedriften.

Bedrifter som inngår i en Hjem-
Jobb-Hjem-avtale, betaler kr. 10 
per ansatt i måneden for å være 
med på ordningen. Da får man 
også mulighet til å benytte seg av 
andre goder. Det tilbys helselunsj, 
sykkel- og gå-kampanjer og gratis 
test av el-sykkel.

Kjell Konstali

Johan Løvgren, lærer på Grenland folkehøgskole, ønsker med 
sin doktorgrad å gi de kristne folkehøgskolene mer tyngde i 
det akademiske miljøet. 

Fredag 4. mai forsvarte han sin doktorgrad på Menighetsfa-
kultetet. Temaet i avhandlingen er læreprosesser ved norske 
folkehøgskoler og hvordan elevene møter de kristne verdi-
ene der.

De 32 kristne folkehøgskolene er en viktig dannelsesarena. 
På skolene møter elevene kristne lærere og et kristent miljø 
gjennom undervisning, morgensamlinger og kristne møter 
og samlinger. 

Hvordan opplever unge mennesker med svært forskjellig 
livsynsbakgrunn å komme til en slik folkehøgskole?

Løvgrens doktoravhandling viser at elevenes møte med 
skolens kristne verdier stort sett oppleves positivt. Skolene 
er flinke til å møte elevene med respekt. Ansatte på kristne 
folkehøgskoler er svært bevisste på den makten de har over 
elevene når det gjelder definering og formidling av verdier 
og kristen tro.

Doktorgraden dokumenterer på en god måte at vi lykkes 
med den gode balansen: Å stå for det vi brenner for og å gi 
rom og trygghet til eleven.

Noregs kristelege folkehøgskolelag (NKF) har gitt økonomisk 
støtte til Løvgren sitt doktorarbeid. Framover vil de også be-
nytte Løvgrens kompetanse slik at han kan møte ansatte ved 
de kristne folkehøgskolene og motivere dem til innsats. 

Fredag 6. februar 2019 får Solborg besøk. Da blir også 
tidligere leder i NKF, Edgar Fredriksen, med. Tema for sam-
lingen er: «Unge voksnes møte med tro i dag». Vi avslutter 
temakvelden med å feire Thomas-messe sammen.

Av Kjell Konstali



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

God jul og Godt nytt år!


