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30 valgfag

• Sur"ng

• Ukulele

• Internasjonal mat

• Racketsport

• Curling

STREAMTEAM STREAMTEAM 

GLOBAL VILLAGEGLOBAL VILLAGE

MUSIKKPRODUKSJONMUSIKKPRODUKSJON

BILDE, FORM & KUNST BILDE, FORM & KUNST 

SCENESCENE

FOTOJOURNALISTIKKFOTOJOURNALISTIKK

STORYTELLERSSTORYTELLERS

BALL & REISEBALL & REISE

KLÆR, MOTE & DESIGNKLÆR, MOTE & DESIGN

LIFECHANING FITNESSLIFECHANING FITNESS

FILMPRODUKSJONFILMPRODUKSJON

MULTISPORTMULTISPORT

ADVENTURE ADVENTURE 
ACTION SPORTACTION SPORT



En bedre måte 
å lære på!



Hei!
Så "nt at du holder skolebrosjyren vår i 
hendene! Vi er stolte av skolen vår, og vi liker 
å vise den fram, fordi vi syns at denne skolen 
er så bra!  Vi holder til i Norges grønneste by, 
vi ligger bare tre kilometer fra sentrum og  
det er kort vei til byens attraksjoner. ktivitets-
tilbudet er som det bør være i en av Norges 
"neste byer - variert og rikholdig.
Skolen er moderne, de #este elevrom er 
oppdaterte, med bad og toalett og internett 
på alle rom. Vi har gymsal, treningsrom med 
apparater, svømmehall, sandvolleyballbane, 
fotballbane, spinning-rom, biljard- og bord-
tennisrom, skolekjøkken, kinosal, fotballrom, 
foto studio og lydstudio. 
Du møter ungdommer med ulike interesser 
og ansatte med variert og bred kompetanse. 
Solborg  er en skole med nesten ubegren-
sede muligheter. 
Følg oss på Instagram @solborgfhs, hjemme-
siden vår www.solborg.fhs.no, bloggen vår 
Solbloggen, eller podcasten vår, Solpodden, 
som du "nner på Spotify bl.a.  Vi håper du 
liker det du "nner, og at det du "nner er noe 
du har lyst til å få med deg. 

Fagtilbud
Linjefag 
Adventure Action Sport 
BFK - Bilde, Form & Kunst
Filmproduksjon
Global Village
Fotojournalistikk
Storytellers - digital innholdsproduksjon
Ball & reise
KMD - Klær, Mote & Design
LCF – Life Changing Fitness
Multisport
Musikkproduksjon
Scene  - Drama og teater
StreamTeam

Fellesfag 
Vokse sammen
Temafag
Gym
Gladsang/Kor
Lørdagsseminar
Prosjektuker/Temauker
Fellesoppgaver

Valgfag
Vi har "re valgfagperioder der du kan velge et nytt valgfag i hver periode: Sur-
"ng, golf, ballspill, "lm & kino, gitar og låt skriving, individuell trening, gaming, 
samliv, keramikk, Multi sport, curling, endelig voksen, balanse i hverdagen, krea-
tivitet 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, mobil journalistikk (MoJo) og 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 "lmer fra andre verdens deler 
når det skulle passe deg og følge med på nyheter verden over - 
LIVE! Verden påvirker deg - men DU har også inn#ytelse 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$blitt så korte. Verden kommer til 
oss. Der vi bor har blitt en #erkulturell møteplass. Du vil oppleve 
det kulturelle mangfoldet i Norge. Du vil møte det internasjonale 
Stavanger. Du vil få kunnskap om nye kulturer. Du vil reise, og 
fortelle om hva du opplever. Sterke inntrykk kan ikke holdes inne. 
Vi vil gi deg et år der gleden over at verden er et sted du kan boltre 
deg i, går hånd i hånd med alvoret om at$vi hører sammen og må 
ta ansvar for hverandre.

Temaer på Global Village: 
Globalisering. Menneskehandel. Bistand. Menneskerettigheter. 
FNs bærekraftsmål. Flerkulturell forståelse. Fair Trade og handel. 
Solidaritetsarbeid. Afrika. Flyktninger. Asylpolitikk. Turisme. Foto 
og "lming og storytelling 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 et land ved Mid-
delhavet. 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 
– skap din verden! 
Reiseliv - Solidaritet - Kulturforståelse - Kommunikasjon - Globale spørsmål

Studieturer til Afrika og Middelhavet

På Global Vilalge lærte vi om solidaritet og bi-stand, og at mulighetene for å hjelpe er mange. Jeg har fått større forstå-else for den store verden vi lever i, og jeg har vært så heldig å møte men-nesker som ikke har de samme  mulighetene som oss i Norge. Vi reiste til Afrika der vi "kk se med egne øyne en hverdag vi ellers ikke tenker så mye på.  Jeg kommer aldri til å glemme de #otte familiene og menneskene vi tra% 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 meg 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 og 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 cross"t, spinning, styr-
ketrening, yoga, sirkeltrening, gruppetrening og svømming m.m.. 
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 prak-
tisk 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 





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 utvalg-te 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 på Solborg, det har ikke vi gjort!

Martine S. Høgli og Solvor O. Øvretveit

Et år med aktiviteter, opplevelser og ”surpriser!”

Multisport er et unikt tilbud til deg som jakter på et år med 
varierte  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 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!  

                                                                                                                                              
Her er litt av menyen

Aquaskipping, trikking, alpint, skyting, idrettsmix, solidaritets-
arbeid, teambuilding, hest, vannsport, gokart, paintball, tennis, 
rafting, friluftsliv med toppturer, alpin kjøring, squash, volleyball, 
fotball, håndball, badminton, innebandy, ishockey, kinball, indiaca, 
helikoptertur, curling, klatring, treningssenter, hytteturer, sosial 
læring, ansvar, møte med afrikansk kultur, solidaritetsarbeid og 
mye, mye mer. 

Skolen ligger tett opp til #ere idrettshaller og har kort avstand 
til "ne 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 #este 
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 
– idrettsaktiviteter og opplevelser
Ballspill - Curling - Toppturer - Alpint - Vannaktiviteter m.m.

STUDIETUR TIL KENYA
Multisport har i år Kenya som reisemål. Sterke møter med mennes-
ker. Safari der du vil se Afrikas #otteste dyreverden «live». Snorkledag 
ved Mombasa. Aktiviteter med ungdom og barn. Besøk og støtte til 
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



 



 

Tur til New York, Nashville, Memphis og Los Angeles

Året på Solborg er det beste, "neste, kuleste, mest lære rike og interes-sante året mitt så langt. Jeg "kk for første gang bruke mye tid i et profe-sjonelt lydstudio sammen med bra folk som hadde samme interesse som meg. Alle hadde noe å bidra med til musikken og jeg "kk utløp for mye kreativitet. Å gå et år på Musikkpro-duksjon på Solborg er virkelig en måte å få brukt mye tid på lidenskapen sin og vokse på den. Sjøl produserte jeg ferdig min første mixtape/nettalbum, lagde musikkvideo, "kk nye venner og opplevde mye spennende i en veldig vakker by. Og lite gir deg mer inspira-sjon 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 be"nner 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 "nt 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. 
Studioene er utstyrt med #ere 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.

Opptakskrav
Det er en fordel å kunne beherske et eller #ere instrument, alter-

Musikkproduksjon   

Studioarbeid - Låtskriving - Mixing - Mastering - Beatproduksjon - Konserter 

– The Art of Recording!

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 våren reiser vi til USA. Her besøker vi byene New York, Nash ville, 
Memphis og Los Angeles. På denne turen besøker vi kjente plas-
ser 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 tre%e 
 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, Nashville, Memphis og Los Angeles

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, "kk 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

Klær, Mote & Design 
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 "ne alle andre lager, og har lyst til å lage 
dine egne ting. 

Vi holder til i skolens #otteste klasserom, med utsikt over 
 Stavanger, &ord og &ell. Vi har en velutstyrt sømavdeling, der alle 
elevene får egen symaskin til disposisjon. Det viktigste du kan ta 
med deg er arbeidslyst og idéer!

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 #ere små kjekke ting, 
som toalettvesker, poser, pennal og vesker. Du lærer dermed ulike 
sømteknikker. 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 ny 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 og mange 
overlockmaskiner, i tillegg til annet nødvendig utstyr. 
Sto%butikken Sto% & Stil ligger i gangavstand til skolen, og vi kjø-
per det meste av sto%ene 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 "lmer og kanskje koser oss med litt å spise.
Solborg er en mangfoldig skole med mange forskjellige linjer. 
Vi har samarbeidsprosjekt med #ere av disse gjennom året, som 
f. eks. elevkveld sammen med Bilde, Form & Kunst. Vi har også 
fotoshoot med elevene på Fotojournalistikk, der vi stiller med 
modeller og antrekk og de tar #otte bilder. Disse bildene er en #ott 
dokumentasjon 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 sto%- og tilbehørsbutikker 
og noen kjøper gjerne litt med hjem. Der "nner vi sto% 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 der 
vi inkluderer og inspirerer hverandre i idrett, friluftsliv og hverdag. 

Sur"ng
Skolen ligger 25 min. unna Borestranda som Nettavisen beskriver 
som: «Best i Norge for sur"ng». 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 arran-
gere verdenscupen i klatring.

Ski
Ved siden av å reise på tur til "re alpinanlegg i Salt Lake City, prøver 
vi oss på alpint i Røldal og på kiting med profesjonelle kiteinstruk-
tører på Haukeliseter. 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 frilufts-
liv 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 #est dager hjemme. I tillegg til 
 sur"ng og klatring, gir vi deg innføring i et mangfold av idretter og 
aktiviteter som vi bruker tid på å forstå og mestre.

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

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

Turer
I løpet av året skal vi på #ere reiser av ulik karakter. Sammen på tur 
får vi bl.a. med oss #otte naturopplevelser.

Adventure Action Sport 
– grensesprengende utfordringer

Alpint i Salt Lake og sur"ng i California

Klatring - Sur"ng - Kiting - Elvepadling - Villmarksturer - Idrett - Ballspill

Året på Adventure var det beste året i mitt liv. Her "kk jeg utfordringer på mange plan, og "kk mange #otte opplevelser. Her snakker vi om alt fra morsomme gymtimer og treningsøkter, til sur"ng på fantastiske strender. På studieturen i USA "kk jeg oppleve mange magiske dager i #ere av Utahs #otte skianlegg! Videre dro vi til Newport Beach i LA, der sur"ngen ble tatt til et helt nytt nivå. Her "kk 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 "kk 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 å bli en liten familie. 
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 Fra&ordheiene.

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 "nner vi 
bølger for nybegynnere og bølger for de som har surfa lenge. Opp-
holdet blir fylt med sur"ng og beachvolley på dagen og kos rundt 
bålet med fokus på den gode samtalen med venner på kvelden.

Avslutningsturen 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





Jobb sammen i et velsmurt produksjonsteam for å skape 
din "lmvisjon ved bruk av profesjonelt "lmutstyr. Lær ma-
nus, regi, kamera og klipp. Opplev "lmbyene Hollywood 
og New York! 

Velkommen til Stavanger, en av Norges viktigste "lmbyer! På 
Filmproduksjon får du lage "lmer som engasjerer, skaper stem-
ninger og vekker følelser. Du blir kastet rett ut i spennende og 
praktiske "lmoppgaver fra første time!

Kort"lm. Du vil lære å skrive manus, lage storyboard og regis-
sere, samt beherske kamera, redigering, lyd og lyssetting. 
Du vil få en smakebit av hver av rollene som man kan ha bak 
kamera, og få oppleve å stå fremfor kamera.

Dokumentar. Gjennom dokumentararbeid vil du få jobbe med 
å "nne kjernen i interessante emner, og balansere mellom 
gjengivelse og manipulasjon. Vi jobber kreativt og utforsker 
måter å "nne inspirasjon.

Du vil få jobbe i team, akkurat slik det gjøres i den profesjonel-
le "lmverdenen. Etter at du har samarbeidet i mindre grupper 
først, er grunnlaget lagt for å lage høykvalitets"lmer i et stort 
produksjonsteam.

Samarbeid med andre linjer. Vi produserer kort"lmer med 
skuespillere fra Scene-linjen, musikkvideo sammen med Mu-
sikkproduksjonslinjen og avanserte #erkameraproduksjoner 
med Stream Team-linjen.

Hvert år arrangerer vi vår egen Oscar-night for hele skolen. 
Vi kler oss opp i vår "neste stas og koser oss med "lmer fra 
kanskje nettopp deg. Prisutdeling og rød løper hører selvsagt 
med.

Besøk av gjesteforelesere fra bransjen!

Utstyr
• Profesjonelt digitalt "lm kamera: Sony PMW-F3 Super 

35mm Camcorder med S-Log RGB 4:4:4, PL mount og et 
sett med Russiske PL-linser. 

• DSLR kameraer: Canon 550D, 600D++
• Semi-pro videokamera: Sony PXW-X70, Panasonic HPX-

171 
• 5 x 27” iMac’er kjøpt i 2019 med PremiereLyd: Zoom H4 

lydopptakere, boompoles med fester, Røde mikrofoner++
• Lys: Arri 2000w, 800w Red-head-kits, 600w lampe-kits, 

Dedolight-kit, C-stands, Flag-kit++

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

Filmproduksjon – Finn din !lmstemme! 
Opptak - Regi - Kamera – Klipp - Manus – Storyboard – Lys – Lyd - Praksis - USA

Valget av Solborg-livet og ikke minst "lmlinjen 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 "lmerfaring før jeg begynte, men "kk 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 New York og LA!

Turer:
På høsten har vi en uke på tur med linjen for å bli kjent med 
hverandre, oppleve mye "lmrelatert og mye gøy! Tidligere har 
destinasjonen vært Oslo eller Dublin 

Hovedturen på vårparten går til blockbusterens hjemland 
USA, hvor vi besøker L.A. og New York. Gjennom besøk i #ere 
"lmstudio vil du få lære om "lmens historie. Du vil få være 
med på omvisninger, foredrag og få nærkontakt med erfarne 
"lmfolk, samtidig som du selv vil få lage kort"lmer på kjente 
landemerker og tråkke i sporene til kjente stjerner. 

Gjennom reisen vil vi fokusere på "lmfaget og besøke et 
universitet som utdanner "lmfolk. Du vil også få besøke en av 
de største fornøyelsesparkene i USA. Ska% deg en diger min-
nebrikke til kamera, og gled deg til en tur du aldri vil glemme! 
Du vil få innsikt i en kompleks bransje og samtidig oppleve 
USAs kultur og landskap. v

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no





Turer til Afrika og Sørøst-Asia

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

Det spilles fotball, volleyball 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 men-
nesker, enten det er på mottakssenter for asyl søkere på  Jæren eller 
ungdom som ønsker seg en bedre hverdag i  Kambodsja. Idretts-
glede 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 #este 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.  

 

TURER
Vi reiser på to store turer i løpet av året. Disse varer mellom 2 og 3 
uker, og går til henholdsvis Afrika og Sørøst-Asia. 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

Ball & Reise
– se verden med en ball under armen
Fotball - Ballspill - Brobygging - Solidaritet - Reising - Globale spørsmål

Jeg kom til GloBall 
for å spille fotball 
med «kidsa» i Afrika, men "kk 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 New York og Los Angeles

Jeg har aldri opplevd et samhold som på scene-linja. Vi ble i løpet av året smeltet sammen til èn ustoppelig superorga-nisme, alt var mulig for oss. Marit var limet som ga oss god oppfølging både faglig og emosjo-nelt. En bedre lærer "nner du ikke! Hvis du vil ha et utrolig "nt og lærerikt år, velg rampelys 
scene!

Felix Bergersen
Elev på Scene 2018-19i dag standupforteller

Bli utfordret på scenen! Test ut skuespilleren i deg.  
Improvisasjon, skuespillerteknikker, "lm og fortellerkunst. 
Studieturer til Malaga, NY og LA.  

En linje som er skapt for deg som drømmer om å stå på scenen. 
Her får du utfordret dine kreative sider innenfor scenekunst. Linja 
er praktisk orientert, og mye av tiden går med til å utvikle forskjel-
lige typer oppsetninger. 

Gjennom teambuilding  og trygghetsøvelser, improvisasjon og 
teatersport, blir det mye  latter og moro og gode opplevelser. Her 
skapes større trygghet både på en sjøl, hverandre og på scenen. 
Sammen gjør vi hverandre gode og vi får venner for livet.

På høsten er det teatertur til Malaga. Vi setter også opp en stor 
barneforestilling. Etter jul jobber vi med dramaoppsetning og 
"lmprosjekt som vi utvikler sammen fra idé til forestilling.  
Deretter reiser vi på langtur til New York og Los Angeles. 

Vi jobber med skuespillerteknikk som bygger på Stanislavskij og 
Method Acting. Rollemodellering, karakterarbeid, kroppsspråk og 
stemmebruk er viktig. Regi hører også med. Monologarbeid og 
fortellerkunst har stor plass på linja. Her vil du utvikle din formi-
dlingsevne, lære å jobbe med monologer og få nyttige tips. Skal 
du på audition for opptaksprøve, kreves det en god monolog. 

Vi har et tett samarbeid med Rogaland teater, skuespillere og in-
struktører derfra underviser og gir konstruktiv tilbakemelding. Du 
får også et kurs i sangteknikk.

Utenom turene drar vi ofte på revyer, konserter og teater og op-
plever Stavangers pulserende kulturliv. Etter et år på Scene skal 
du oppleve at du har tatt sjumilssteg både som person og som 
skuespiller.

Studieturer

I Malaga jobber vi mye med kroppsspråk og kroppsbevissthet, og 
vi vil jobbe med impro og lek. Vi besøker Malagas gamle romerske 
teater, Picasso-museet, kunstmuseet Pompidousenteret og ta tu-
ren til den vakre gamlebyen. Ellers fyller vi dagene med sol, varme 
og fritid ved bassenget.

I USA ser vi musikaler på Broadway og får med oss Hollywood-livet 
i LA. Vi besøker noen av verdens fremste utdanningsinstitusjoner 
og tre%er mennesker som jobber med teater og scenekunst.

Los Angeles er en av verdens største produsenter av populær-

Scene 
– drama og teater                  
Teatersport - Skuespillerteknikk - Film - Revy - Stemmebruk - Forestillinger

kultur. Vi besøker musikk- og "lmattraksjoner, og la oss inspirere 
i fotsporene til verdensstjerner på byens små og store scener, og 
vi møter en norsk Hollywoodskuespiller som har workshop med 
oss - i tillegg til mye av det andre som LA har å by på. Ved siden av 
å besøke kunstneriske steder og gå på spennende forestillinger, får 
vi også oppleve steder som Venice Beach og Universal Studio.

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no
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Studietur til California

Med fokus på e-sport er StreamTeam en moderne TV-produk-
sjonslinje. På StreamTeam får du utviklet ditt talent gjennom 
praktisk arbeid både foran og bak kamera. Vi rigger studio, 
setter opp server, arrangerer turneringer og kommenterer 
kamper. Med tonnevis av teamwork storkoser vi oss med å 
lage direktesendt e-sport fra vårt eget klasserom, LANs og 
eventer.

På StreamTeam får vi frem det beste i hverandre slik at vi som crew 
kan prestere det lille ekstra som trengs for å lage en god stream. 
Du får mulighet til å utfordre kreativiteten når et nytt konsept 
skal bli til, og trimme hjernen på å løse tekniske utfordringer når 
StreamTeam-crewet setter igang med en ny produksjon. Målet er 
det samme hver gang: Å ha det gøy samtidig som streamen blir 
bedre for hver gang! 

Bak kamera

Alt begynner med en idé. Kanskje en turnering i CS:GO? Det er 
mange ting å planlegge og forberede. Lagene skal deles inn. 
Server må settes opp. Studio skal rigges og lyd og lys må "kses. 
Kanskje "lme noen spillerintervju før kampen? Ta bilder av alle 
deltakere, designe overlay og mye mye mer! Når sendingen er i 
gang er det høyt tempo og mange beskjeder på tvers av rommet. 
Kamera må #yttes, lyden justeres, chat’en modereres og gra"kken 
skal ut på streamen.

Foran kamera

Favoritt T-skjorta er tatt på. Det er bare minutter igjen til du er live. 
Notatblokka med morsomme ordspill og laginformasjon leses 
over en siste gang. Som programleder sørger du for at minuttene 
til kampstart er så innholdsrike at ventetiden for seeren føles kort. 
Etter en nøye gjennomtenkt re#eksjon setter du over til dagens 
kommentator. Nå handler alt om å være historieforteller som gjør 
kampen spennende selv om stillingen kanskje sier noe annet. Job-
ben din er å underholde og veilede seeren gjennom turneringen. 

E-sport som karriere

Den raske utviklingen til e-sport i Norge gir gode fremtidsutsikter 
til deg som håper å kunne jobbe med dette. E-sport er på alles 
lepper, og til og med politiske partier har begynnt å ta inn e-sport 
i sine partiprogram. En økende interesse for e-sport betyr også et 
økende behov for å gjøre e-sport tilgjengelig. Gjennom et år på 
StreamTeam vil du få mye praktisk erfaring og unik kompetanse.

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

Studietur

StreamTeam reiser til California, og starter i San Francisco med 
spennende spill- og streaming-relaterte besøk som Twitch, Double 
Fine Studios og Esports Arena. Videre tar vi en roadtrip sørover 
til Pismo Beach, en kystperle, før vi ender opp i Los Angeles og 
får med oss Universal Studios, Walk of Fame, Venice Beach, Riot 
Games, ESL og Blizzard for å nevne noe. Vi bor på hostell underveis 
og lager mat sammen. Det blir selvfølgelig også tid til å være litt 
turist og se serverdigheter og oppleve California.

Passer linja for deg?

Det kreves ingen forkunnskap for å passe inn på StreamTeam, men 
læringskurven i starten kan oppleves bratt, og det å skulle stå fo-
ran direktesendt kamera kan føles utfordrende. Derfor er det viktig 
å være ivrig på å lære og tørre å by litt på seg selv. StreamTeam 
passer for deg som er dedikert til å skape noe bra sammen med 
andre. Du liker gjerne litt høyt tempo med mye som skjer, får et lite 
kick når alt er direkte og liker at pulsen stiger.

Året på StreamTeam ga meg både minner og venner for livet, og hver dag var en dag jeg kunne leke med skolens mange tekniske ressurser og lære ting jeg selv ville! Det at man, som en nervøs og usikker elev på første skoledag, etter hvert tør å hoppe ut i helt nye opplevelser og by på seg selv gir en mestringsfølelse og personlig vekst som bare må oppleves! 

Anker Lefstad,  Elev 2018-19





Fotojournalistikk
– kan et bilde forandre verden?
Dokumentarfoto – Video – Reportasje – Portfolio – Sør-Amerika

Tur til Argentina og Chile

Året med 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 stjer-nehimmelen i Atacamaørkenen  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

Fotojournalistikk er et spennende fag - kanskje den morsom-
ste, mest spennende og nyttige av alle fotosjangre. For de som 
våger å satse er det et fantastisk spennende yrke som innebæ-
rer å utforske verden med kamera og å fortelle historiene man 
utforsker. Men det kan også bare være en #ott interesse du 
kan ha ved siden av andre yrker.

Undervisning - læring gjennom mengdetrening: Mengdetre-
ning betyr at vi først og fremst jobber praktisk og settes i situasjo-
ner der vi hele tiden får fotografere, "lme og produsere fotojour-
nalistikk. 

Fotoredaksjon: Vi jobber som en fotoredaksjon, blir enige om hva 
slags produkter vi skal lage, fordeler oppgaver og setter i gang. Vi 
skal lage fotomagasiner, nettsider, fotobøker og utstillinger. Vi job-
ber med enkeltbilder, fotoserier og korte videoprosjekter. Vi lærer 
best ved å ta mest mulig bilder, gå gjennom redigeringsfasen 
sammen og lære av hverandres synspunkter og fellesvisninger. 

Mentor: Du vil få din egen mentor, dvs. individuell oppfølging fra 
fotojournalister og studenter med mye erfaring i faget. Vi tilpasser 
opplæringen til det nivået du be"nner deg på, og tar det steg for 
steg.  Vi får også besøk av folk fra bransjen som holder workshops 
sammen med oss. Du får også muligheten til å ta nettbaserte kurs 
hvor du velger emne i samråd med lærer. 

Andre tema: Vi skal arbeide med fotoetikk («Kan et bilde foran-
dre verden»), bilderettigheter, hvordan tilnærme deg et oppdrag, 
introduksjon til verdens fremste fotojournalister m.m.  Andre tema 
vi arbeider med, er dronefotografering, LED-teknologi, studio og 
mørkerom. Fordi vi skal på en lengre reportasjetur, skal vi jobbe 
med 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.

Karriere som fotojournalist? Ønsker du å utdanne deg innen 
fotojournalistikk (eller annen foto), hjelper vi deg med å lage 
en portefølje som du kan være stolt av, og du får tid til å levere 
til opptaksprøver på studier som Fotojournalistikk på Oslo Met, 
dokumentarfoto på Bilder Nordic eller fotoutdanningen på Norsk 
fotofagskole – eller kanskje du vurderer å studere i utlandet?

Samarbeid: Vi har tre andre linjer på Solborg som har et like sterkt 
faglig fokus og noenlunde lik pro"l som Fotojournalistikk. Vi sam-
arbeider med Filmproduksjon og StreamTeam, og reiser på tur til 
Argentina og Chile sammen med Storytellers. 

Utstyr på linja: Høyoppløselig fotoprojektor, storformats printer 
Epson SureColor P5000, Elinchrom ELC Pro HD 500 studiolamper, 
Colormunki kalibreringsutstyr, mørkerom, fotostudio av profesjo-
nell standard, drone og utendørs blitsutstyr. 

Reportasje- og opplevelsesturer: I oktober drar vi til København, 
Gilleleje, Lund og området rundt Øresund. På våren drar vi til Ar-
gentina og Chile, en reise fra Atlanterhavskyst til Stillehavskyst. Vi 
besøker storbyene Buenos Aires, Santiago og Valparaiso, og drar ut 
i villmarken til øde Patagonia, og kjører Ruta 40 langs Andes&ellene 
på grensen mellom Chile og Argentina.

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

For mer informasjon: www.solborg.fhs.no





Storytellers
– skap dine egne fortellinger
Digital innholdsproduksjon: Podcast - Foto - Blogg - Vlogg - MoJo

Vi reiser til Argentina og Chile!

Storytellers er et nytt linjetilbud på Solborg, men den er bygd på masse erfaringer fra linjen Global Village Foto, hvor elevene har arbeidet med sosiale medier og digital historiefortelling helt fra 2001. Vi var tidlig ute med å blogge og å legge ut bilder fra turene våre.   Reisene våre er fulle av opple-velser og muligheter til å møte spennende mennesker med gode historier å fortelle. 

Læreren har mye erfaring med digital innholdsproduksjon, og foretrekker du å fordype deg i "lm er læreren på Filmpro-duksjon en erfaren "lmmann som vi også har glede av på Storytellers.  Du møte dyktige fotojournalister og tidligere elever som nå arbeider som frilansere, og årets rei-seblogger i Norge er alle gjesteforelesere. Det er kvalitet over undervisningskreftene 
på Storytellers. 

På Storytellers lærer du å bruke digital teknologi til å skape 
og lage gode fortellinger, og du får opplevelser som gir deg 
minner og verdier for livet. 

Tenk deg en svær musikkfestival i Chile med internasjonale artister i 
toppklassen, en overnatting på et fyr utmot Norskehavet, en strand-
tur mens stormen pisker bølgene mot huden din eller en strømfri 
kveld på folkehøgskole. 

Det er ting verd å fortelle om. Storytellers gir deg muligheten til 
både å være med på og å skape slike fortellinger. Verkøtyene er 
enkle, lette å lære og morsomme å bruke. Det er utrolig gøy, det 
er trendy og det er svært nyttig - det er stor sannsynlighet for at 
du lærer deg å bruke noe som du vil ha bruk for og stor glede av 
resten av livet. 

Innhold 
Innføring i bruk av digitale teknologier: Blogging, podcasting, 
foto og video. I tillegg får du prøvd deg på dronefotografering, 
studiofotografering og portrettfotografering. 

Podcast: Bruk av smartphone og mikrofoner til å produsere korte 
eller lange podcaster gjennom kanalene Anchor og Acast som 
publiseres på Spotify og Apple Podcast bl.a.

Blogging: Å skrive, fotografere, legge inn videoer og lyd på de to 
viktigste blogg-plattformene Medium og Wordpress. 

Vlogging: Lag en egen videologg på YouTube, TikTok, Vimeo e.l.

Foto: Hvis du allerede vet at det er foto du ønsker å jobbe med, 
kan du søke på Fotojournalistikk, men hvis du ønsker å prøve alle 
sjangrene først, er Storytellers riktig valg. Å lage fotohistorier og 
enkeltbilder på 500px, Adobe Spark eller Squarespace. 

Fordypning og opplevelser 
Etter en praktisk innføringsperiode som varer ca. 1 måned, 
velger du fordypning i en av teknologiene eller du kan få velge 
å jobbe på tvers av de.  Formatet blir vi enige om, men det kan 
være en podcast-redaksjon, en nettavis, din personlige kanal 
eller et fellesprosjekt. 

Hver uke oppsøker vi steder og og arrangement, eller vi skaper 
opplevelsene sekv;  alle, i grupper eller bare deg selv, og vi følger 
med hva som skjer på Solborg og i Stavanger. Er det noe vi vil 
være med på, så er vi med på det. 
Ingen uker er like, og valgmulighetene er mange. Det er det som 
gjør storytelling så morsomt. 
 
Hva må du kunne? 
Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper, men vil raskt få det 
du trenger for å stable deg på beina. Har du en del erfaring fra 
tidligere, tar vi utgangspunkt i det og arbeider videre ut fra det 
nivået du er på. 

Utstyr på linja
Storytellers krever overraskende lite utstyr. En god mobil, den 
datamaskinen du allerede har og et sett  mikrofoner som vi hjelper 
deg å ska%e når skoleåret begynner er alt du trenger. Du kan også 
låne linjas utstyr, som er portabelt og som vi har med oss på tur: 
Miksepult, gimbal og portable mikrofoner.

Reportasje- og opplevelsesturer* 
I oktober drar vi til København, Gilleleje, Lund og området rundt 
Øresund. På våren drar vi til Argentina og Chile, en reise fra Atlan-
terhavskyst til Stillehavskyst. Vi besøker storbyene Buenos Aires, 
Santiago og Valparaiso, og drar ut i villmarken til øde Patagonia, 
og kjører Ruta 40 langs Andes&ellene på grensen mellom Chile og 
Argentina.

Hva krever vi av deg? Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper, 
bare nysgjerrigheten og innstillingen din setter begrensninger. Du 
må være 18 før vi drar på turen til Sør-Amerika.

Du kan følge oss på Instagram: @storytellersfhs. Mer info på www.
solborg.fhs.no

*Den politiske situasjonen har vært urolig i Chile høsten 2019. Hvis situasjonen varer ved, reiser Storytellers og Fotojournalistikk i stedet til 
Namibia, Zambia og kysten av Øst-Afrika. Et annet kontinent, samme kvalitet. 





– 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 "kk 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, der du får arbeide 
med tegning, maling og keramikk. I tillegg får du jobbe med 
egne prosjekter ut fra dine personlige interesser.   
Studieturen går til  Japan. 

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 
leirklump, ved en dreieskive, på et ark, på et lerret, på en skjerm 
eller på en vegg. 

Tegning 
Du får tilbud om et grunnleggende kurs i tegning. Det tar for seg 
strek, skravering, komposisjon, lys og skygge, perspektivtegning 
og proporsjonslære. 

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 delta på 
workshops med profesjonelle keramikere. 

Gjenbruk 
Du kan jobbe med gjenbruk som tema. Å være 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. 

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. Vi vil i tillegg delta på en internasjonalt kjent gatekunst- 
festival. 

Utstyr
Vi har et godt utstyrt klasserom,  og eget keramikkverksted. 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. 

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

Studietur til Japan!

Studietur 
Studieturen går til Japan, hvor vi drar til moderne Tokyo der vi 
studerer manga- og animekultur, til tradisjonsrike Kyoto, den 
gamle keiserbyen hvor vi opplever det klassiske Japan, og til 
Mashido, med sine mange keramikk-verksteder. 

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, seminarer, 
"lmkvelder, fotballkvelder, karaoke, «God 
kveld, Solborg»,  Oscarnight, Grand Prix, 
 Alles gebursdag, nyttårsball, 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, kafé, TV-rom, lydstudio, 
 skolekjøkken, sysal, fotballstue som er forbe-
holdt tv-kamper, 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, #ere konserter og mye spen-
nende ungdomsarbeid. 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 &erde 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 silde"ske 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.  



Gode transportforbindelser

Det er lett å komme seg til Stavanger og til skolen. Du "nner gode 
kommunikasjoner med #y, tog, buss og båt/hurtigrute. Skolen 
ligger bare 15 minutters kjøring unna Stavanger lufthavn Sola, 
som har #ere 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 #yplass,  
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 2020/21

Innmeldingspenger  2 500 
Kost og losji                                                  71 100 
Fellesturer  4 000 
Utgifter til fellesfag/valgfag m.m.  8 210 
Linjekostnader fra 31 000 
(noe ulik fra linje til linje, fra 31 000 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, 
#y- og transporttari%er 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 
"nner 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 2020/21 starter søndag 
23. august 2020. 

Mer info
Se www.solborg.fhs.no for utfyllende informasjon, adresser og 
telefonnummer. Her "nner 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 med unntak av bildet av 
Frihetsgudinnen..

Rett til endringer forbeholdes.


