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Livskompetanse
for
verdifulle
mennesker!

Hei

I årets skolebrosjyre får du et første glimt av Solborg, av linja du drømmer om, gøyale
opplevelser du har i vente og fantastiske mennesker du skal møte. Brosjyren gir deg
informasjon om skolen, linjene og forhåpentligvis også inspirasjon til du skal begynne på
Solborg.
Vi ønsker at du skal få oppleve et miljø som bidrar til at du får utvikle deg og gi deg gode
opplevelser og erfaringer, og at du skal bidra til å skape det gode miljøet både for deg
selv og for andre.
Et år på Solborg gir deg også muligheter til å finne mer ut av hva du vil gjøre videre i livet,
gjennom at du får utvikle deg både faglig og sosialt. På Solborg skal du få bidra med dine
talenter.
Jeg er stolt av at vi har en skole med engasjerte ansatte som vil gi deg mulighet til å utvikle
deg innenfor et fagområde som du ønsker å holde på med.
Solborg har en fantastisk beliggenhet med noen av verdens vakreste fjord- og fjellområder
og noen av de beste surfestrendene i verden. Like utenfor døren ligger nydelige Mosvannet
for trening og tur. Vakre Stavanger by ligger bare noen få kilometer fra skolen.
Så på Solborg får du et folkehøgskoleår du aldri vil glemme
Mvh

Halvard Aase
Rektor

Vi har lagt tilrette for et magisk år
Solborg er en skole med nesten ubegrensede muligheter.
Se våre nettsider
www.solborg.fhs.no
www.folkehogskole.no/Solborg
www.instagram.com/solborgfhs/
https://blogg.solborg.fhs.no
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H VO R F O R S T R E A M T E A M ?

I chose StreamTeam
because I’ve always been a
fan of gaming, and I wanted
to turn my hobby into
something that could build
a community. That was
exactly what StreamTeam
offered.
Julian, elev skoleåret 2020-21

STREAMTEAM
din indre nerd :)

Med fokus på e-sport er StreamTeam en moderne
TV-produksjonslinje. 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 ønsker vi å få 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 til å 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!

LINJEINNHOLD
Sette opp en TV-produksjon
Utarbeide eget konsept for direktesending
Prosjektarbeid i grupper og som klasse
Flerkameraopptak av f.eks konsert eller teater
Arrangere turneringer
Kommentere og lede ulike sendinger
Kamerabruk og videoredigering
Studietur til California med besøk i spillstudio som Riot
Games, Blizzard og Double Fine. Vi får se innsiden av
selskaper som Twitch, Singular Live og ESL.
Oppleve lokale attraksjoner som Alcatraz, Golden
Gate Bridge, Griffith Observatory og Venice Beach.

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/streamteam/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/streamteam
twitch.tv/solborgstream
Følg oss på Instagram https://www.instagram.com/solborgstream/
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HVORFOR EXPRESSION?
På Ekspression får du
stort rom til å utfolde deg,
være spontan og kreativ.
Det er fokus på godt miljø
og gode relasjoner.
I tillegg er det mange
morsomme turer.
Marit Anmarkrud, lærer

EXPRESSION
fantasere - leke - skape- uttrykke

Gjennom scenekunst og fortellerkunst får du brukt
skuespilleren i deg til å formidle for barn og ungdom.
Vi skriver egne tekster og produserer fortellinger og
forestillinger. Vi jobber tett med filmmusikklinja som er
med å skape tonekunst sammen med oss.
Vi lager våre egne performances, i ulike lokaliteter på
skolen eller i byen, gjerne utendørs i vakre Rogaland.
Det kan være langs sandstrendene på Sola og
Jæren, eller i byens parker. Her jobber vi med landart og bruker naturelementene aktivt inn i scenografi
og forestillinger.

LINJEINNHOLD
Performance - fortellerkunst - skuespillerteknikk
dans - landart - kroppsspråk - karakterarbeid
manusskriving - sjonglering - klovnerier - musikk
stemmebruk - monolog - improvisasjon
teatersport - filmproduksjon - regiarbeid
Teater og konserter i Stavanger
Broadway i New York
Teaterfestival i Danmark
Telttur i Rogaland

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/expression/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/expression
Følg oss på Instagram https://www.instagram.com/solborgexpression/
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HVORFOR
HANNES LÅTSKRIVERLINJE?
Dersom du velger Hannes
låtskriverlinje, vil du lære ulike
metoder for låtskriving og bli en
del av et spennende musikkmiljø
på Solborg.
Hanne Sørvaag, lærer

Hanne Sørvaag

HANNES LÅTSKRIVERLINJE
den musikalske

Skriver du låter, synger eller spiller, kommer du fra
et musikkmiljø eller har du holdt på for deg selv og
vil lære mer om låtskriving, er dette linja for deg. Du
blir en del av skolens musikkmiljø.
Å skrive en låt kan gjøres på mange forskjellige
måter.
Du lar deg kanskje inspirere av en opplevelse, av
naturen eller av mennesker du møter.
Kanskje vil du bearbeide en følelse, formidle noe til
andre, eller bare skrive for gleden av å skrive.

LINJEINNHOLD
Bli en bedre låtskriver
Lære ulike metoder for låtskriving
Mulighet til å spille inn låtene dine
Spille konserter om du ønsker det
Besøke låtskrivere i Stockholm - Studietur til USA med
Harlem, Brooklyn, Music Row Graceland og Hollywood.
Du får oppleve konserter, besøke Clive Davis NYU,
Musicians Institute, Blackbird Academy.

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/hannes-latskriverlinje
https://solborg.fhs.no/hannes-laatskriverlinje/
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HVORFOR FILMMUSIKK?
På Filmmusikk vil du få kunnskap
om hvordan du kan komponere
musikk til film og bli en del av
et spennende musikkmiljø på
Solborg.
Eirik Berge, lærer

FILMMUSIKK

audiovisuell musikkproduksjon
Audiovisuell musikkproduksjon, for deg som ønsker å
komponere musikk for film, TV, gaming eller andre formater.
Lærer er Eirik Berge, kjent som komponist, arrangør og
orkestrator.
Gjennom et år på linja vil du utvikle deg til å kunne analysere
film med fokus på bruk av musikk og lyd, men også gi deg
kunnskap om hvordan du kan komponere musikk til film,
gaming og andre audiovisuelle uttrykk.
Som elev på Filmmusikk vil du være en del av skolens
kreative musikkmiljø og vil få arbeide både selvstendig
og i samarbeid med andre elever. Filmmusikk-linja vil ha
et nært samarbeid med Musikkproduksjon og Låtskriverlinja på skolen, og noe av undervisningen vil foregå felles
mellom linjene.

LINJEINNHOLD
Lære om musikkens og lydens funksjon i film.
Teknikker for å analysere og komponere musikk
til film og tv. Musikk og lyd for gamingindustrien.
Hvordan påvirker lyd og musikk publikum?
Cubase/Nuendo
Grunnleggende programmering - Populærmusikkens
historie - Bransjekunnskap
Besøke låtskrivere i Stockholm - Studietur til USA
Harlem, Brooklyn - Music Row Graceland og
Hollywood. Du får oppleve konserter - Besøke
Clive Davis NYU, Musicians Institute og Blackbird
Academy.

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/filmmusikk/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/filmmusikk
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HVORFOR MUSIKKPRODUKSJON?
Jeg valgte Musikkproduksjon fordi
jeg er veldig interessert i musikk.
Jeg ønsket å videreutvikle meg
innen produksjon slik at jeg kunne
spille inn egne låter.
Elias J, elev skoleåret 2020-21

MUSIKKPRODUKSJON
the art of recording

Dette er linja hvor du lærer deg å bruke studio
som produsent, tekniker, låtskriver, kreativ musiker
eller sanger. På Musikkproduksjon tar vi drømmen
din på alvor enten den er stor eller liten.
Musikkproduksjonslinja er utviklet for å gi deg
kunnskap om de verktøyene og triksene som er
nødvendig for å spille inn og produsere musikk
med dagens moderne teknologi. Som elev 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.
Undervisningen er tilrettelagt med et løpende
samspill mellom teori og praksis, hvor hovedfokus
er at man lærer mest gjennom praktisk arbeid.

LINJEINNHOLD
Gjennom et år på MP vil du få mulighet til å
samarbeide om spennende prosjekter med
medelever og lære hvordan gå fra en idé til ferdig
innspilt og utgitt musikk.
Jobbe i studio i New York
Besøke: Harlem, Bronx, Brooklyn, Haight Ashbury,
Nashville, Memphis, Hollywood, Los Angeles
Treffe dyktige bransjefolk - Jobbe i godt utstyrte
studio - Studioarbeid - Låtskriving - Mixing
Mastering - Beatproduksjon - Konserter
Cubase

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/musikkproduksjon/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/musikkproduksjon
Følg oss på Instagramhttps://www.instagram.com/musikkproduksjon_solborg/
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HVORFOR FILMPRODUKSJON?
Jeg valgte Filmproduksjon fordi
jeg ikke ville begynne rett på
studier og fordi jeg elsker å
lage filmer og ville lære mer
om alt fra kameravinkler til
redigeringsprogram. En annen
grunn er at jeg ville se om film er
noe jeg vil satse på som karriere
eller om det bare skal være en
hobby.
Marianne, elev skoleåret 2020-21

FILMPRODUKSJON
finn din filmstemme

FINN DIN FILMSTEMME
Jobb sammen i et velsmurt produksjonsteam for
å skape din filmvisjon ved bruk av profesjonelt
filmutstyr. Lær manus, regi, kamera og klipp. Opplev
Hollywood og New York, to av verdens største filmbyer. Du vil lære å skrive manus, lage storyboard og
regissere, samt beherske kamera, redigering, lyd og
lyssetting. Du vil få en smakebit av hver av rollene
som man kan ha bak kamera, og til og med få
oppleve å stå foran kamera.

LINJEINNHOLD
Oppleve filmbyene Stavanger, LA og New York
Lage filmer som engasjerer - Få praktiske filmoppgaver
Lære å lage manus - Lære storyboard
Lære å beherske kamera - Lære redigering
Lære lyd- og lyssetting - Jobbe i team
Prøve deg på ulike roller - Arrangere Oscar Night
Møte gjesteforelesere

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/filmproduksjon/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/filmproduksjon
Følg oss på Instagram https://www.instagram.com/solborgfilm/
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HVORFOR MULTISPORT?
E valgte Multisport fordi e tenkte å
ha et variert sportår. Leste at det
var masse forskjellige sporter og
aktiviteter som hørtes gøy ut.
Håvard, elev skoleåret 2020-21

MULTISPORT

id r e ttsaktiv it eter og oppl evel ser
Mangfold, variasjon og utradisjonelle idrettsaktiviteter
gjør denne linja unik. På Multisport får du prøvd ut
mange forskjellige idretter. Oppleve Afrika med store
kontraster, med alt fra slum til safari.
Du vil få et år med mening og mulighet for mestring
og du må like variasjon og tørre å utfordre deg selv.
Vi tar gåturer eller sykkelturer ut i Rogalands vakre
natur. Eller alpinturer til Sauda og Røldal.

LINJEINNHOLD
Trikking på trikkesykkel - Aquaskipping - Squash
Gokart - Paintball - Tennis - Bordtennis - Badminton
Ishockey - Curling - Ridning - Bueskyting - Luftpistol
Leirdueskyting - Ballspill - Frisbeegolf - Golf
Svømming - Multienes mester - Elefantball - Rafting
Zip-line - Kano - Kajakk - Innebandy - Vannsport
Trampoline - Alpint - Dressin og mye mer…

Hver måned er det surprisedag med spesielle
opplevelser/aktiviteter.

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/multisport/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/multisport
Følg oss på Instagram https://www.instagram.com/multisportafrika
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HVORFOR
LIFE CHANGING FITNESS?
Jeg valgte å gå på Life Changing
Fitness fordi jeg elsker å trene og
å være i aktivitet, og fordi jeg følte
det var sånn jeg kom til å få mest
mulig ut av året. Her får jeg masse
kunnskap om trening og kosthold i
tillegg til mange nye venner og alt
det sosiale.
Andrea, elev skoleåret 2020-21

LIFE CHANGING FITNESS

,

idrett helse og kosthold

Har du et ønske om å skape gode og sunne
livsstilsvaner? På Life Changing Fitness får du variert
trening og undervisning innenfor trening, kosthold,
helse og idrettspsykologi.
Vi starter året med at du får mulighet til å utforme dine
egne mål. Sammen med læreren din, vil du lage en
plan for hvordan du kan nå dem.
En viktig del av undervisningen på Life Changing
Fitness består av matlaging. Skolen har et eget
skolekjøkken hvor vi jobber sammen i grupper.

LINJEINNHOLD
Lage din egen treningsplan CrossFit
Lære om sammenhengen mellom kosthold og trening
Lage mat fra bunnen av
Medlemskap i treningsstudio
Spinning - Styrketrening - Yoga - Svømming
Trene i Dubai
Ernæring - Personlig utvikling - Helse - Idrettspsykolog
Motivasjon - Målsetting - Selvbilde - Stressmestring

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
http://solborg.fhs.no/life-changing-fitness/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/life-changing-fitness
Følg oss på Instagram @life_changing_fitness
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HVORFOR
ADVENTURE ACTION SPORT?
Jeg valgte Adventure Action Sport
fordi det virket som en spennende
linje der jeg fikk muligheten til å
utfordre meg selv.
Mari, elev skoleåret 2020-21

ADVENTURE ACTION
SPORT
Grensesprengende utfordringer
Målet for et år på Adventure Action Sport er at du skal
bli inspirert til å utvikle deg gjennom idrett og friluftsliv.
Sammen vil vi skape en klasse der hovedfokuset er
å gjøre hverandre gode. Gjennom teambuilding og
samhandling håper vi å skape et lag som inkluderer
og inspirerer hverandre i idrett, friluftsliv og hverdag.

LINJEINNHOLD
Surfing på Jærstrendene - Surfing i LA, USA - Klatring
med brattkort - Alpint i Salt Lake City, USA - Alpint
i Røldal - Kiting på Haukeliseter - Tur til Preikstolen
Tur til Kjeragbolten - Kanotur til Lutsivannet
Elvepadling i Evje

Vi kan by på en svært variert timeplan der vi får
mulighet til å fordype oss i spennende emner som
surfing, klatring, ski og friluftsliv.

Se basketballkamp i Salt Lake City - Kampsport
Ballidretter - Svømming - Sykling - Skøyter

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/adventure/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/adventure-action-sport
https://www.instagram.com/adventure_solborg/
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HVORFOR GLOBALL?
Jeg valgte GloBall fordi både
ballspill og reising er mine to
største interesser. Jeg har spilt
fotball hele livet og leste at det
kom til å bli mye tid til å forbedre
seg her, noe det har vist seg å
gjøre! Det går ikke en dag på
denne skolen der jeg angrer over
det valget.
Eirik, elev skoleåret 2020-21

GLOBALL

se verden med en ball under armen
En ball kan bygge bro mellom mennesker og dette
er idéen: Du tar en ball under armen, legger ut på en
reise og ser hva som skjer. Du vil møte mennesker
via ballen og kanskje noen av de blir dine venner. Det
er tanken bak GloBall.
Vi spiller ball når vi er på tur! Vi spiller mot skolelag,
klubber og andre vi har kontakt med i Asia og Afrika.
Når vi er i Norge trener vi og spiller mot asylmottak
og har andre kamper i nærmiljøet.
Så dersom du synes at ballspill er en topp måte å
bruke tiden på, og du liker å reise, er dette linja for
deg.

LINNJEINNHOLD
Ha det moro med ball i et land i Afrika
og med ungdommer i Kambodsja
Dra på safari
Oppleve ballglede
Forberede deg til turen ved å lære om
stedene vi skal til
Lære litt idrettspyskologi
SPILLE
Fotball - Volleyball - Tennis - Squash
Bordtennis - Innebandy - Curling

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/globall/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/globall
Følg oss på Instagram https://www.instagram.com/globall_solborg/
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HVORFOR
BILDE, FORM & KUNST?
Eg valgte kunstlinja fordi vi skulle
få jobbe med individuelle prosjekt
og videreutvikle våre egne
ferdigheter, og fordi det var fokus
på keramikk, noke som eg lenge
har hatt lyst til å arbeide meir med.
Studieturen til Japan var også
definitivt med på å gjøre at eg ville
gå akkurat her!
Ingrid, elev skoleåret 2020-21

BILDE, FORM & KUNST
kreativitet og skaperglede

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.
Dersom du skal videreutdanne deg innen kunst, kan
et år på folkehøgskole være en god start.

LINJEINNHOLD
Studietur til Japan: - Moderne Tokyo
Tradisjonelle Kyoto
Tegnekurs: - Strek - Skravering - Komposisjon
Lys og skygge - Perspektiv - Proporsjonslære
Keramikk-kurs: - Dreie - Rakubrening - Begitning
Glasur
Maling på: - Papir - Lerret - Møbler
Kunstutstillinger

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ:
https://solborg.fhs.no/bilde-form/
www.folkehogskole.no/skole/solborg/bilde-form-kunst
Følg oss på INSTAGRAM https://www.instagram.com/solborgbfk/
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HVORFOR KLÆR, MOTE &
DESIGN?
Eg valgte KMD fordi eg hadde stor
interesse i å lære meg meir innan
saum og strikk. Det verka gøy å
kunne sy si eiga garderobe akkurat
slik eg vil ha det, men også med
tanke på miljø og etiske grunnar.
Mari, elev skoleåret 2020-21

KLÆR, MOTE & DESIGN
Skaperglede og kreativitet

HAR DU LYST TIL Å LÆRE Å SY?
Drømmer du om å lage noe ingen andre har? Blir
du inspirert av det andre lager og har lyst til å lage
dine egne ting? Det får du mulighet til på Klær, Mote
& Design
Vi holder til i skolens flotteste klasserom, med utsikt
over Stavanger, fjord og fjell. Vi har en velutstyrt
sømavdeling, der alle elevene får egen symaskin
til disposisjon. Det viktigste du kan ta med deg er
arbeidslyst og idéer!

LINJEINNHOLD
Lære gunnleggende søm - Sy små produkter som:
Toalettveske, poser, pennal
Sy klesplagg som f.eks: Hettegenser, jakke, bukse,
selskapskjole, skjørt, topper
Lære å reparere klær - Sy nye klær av brukte klær
Lære å strikke og kanskje designe dine egne ting.
Lære å hekle - Oppleve gleden ved håndarbeid
Oppleve det sosiale liv på sysalen - Mønsterforming
Hobbyarbeid - Besøke stoffbutikker i New York
Besøke vintagebutikker i Brooklyn
Handle på Stoff & Stil

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://solborg.fhs.no/klaer-mote-design/
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/klar-mote-design
Følg oss på Instagram https://www.instagram.com/solborgkmd/
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HVORFOR MOJO?
På MoJo får du prøvd journalistikkens
fire språk og legge grunnsteinen
for journalistikk som yrke – eller for
en spennende og nyttig hobby – i
Stavanger, en liten by med storbypuls,
og på tvers av det Sør- Amerikanske
kontinentet.
Geir Ertzgaard, lærer

MOJO -MOBIL JOURNALISTIKK
Fremtidens journalistikk

Fremtidens journalistikk i dag. Jobb slik proffene
jobber, opplev Argentina og Chile, skap historier som
vil bli husket. Prøv deg på alt, og velg en fordypning
i fotojournalistikk, podcasting, vlogging eller skrivende
journalistikk(blogg).
MoJo’s syns det er gøy å være fortellere, vi lever og
lager historier som huskes.

LINJEINNHOLD
Utforske den nye journalistikken, samtidig som du
deltar i Stavangers pulserende liv, og skape fortellinger
fra reiser på tvers av det Sør-Amerikanske kontinentet.
Fotoredigering - Produsere podcaster
Videoredigering
Utforske Stavanger og det unike Rogaland
Musikkfestivalen Loolapolooza i Santiago – reise til
Patagonia, over Andes og ned til Stillehavskysten i
Chile.

DU KAN LESE MER OM LINJA PÅ
https://www.folkehogskole.no/skole/solborg/mojo-mobil-journalistikk
https://solborg.fhs.no/fotojournalistikk/
Følg oss på Instagram https://www.instagram.com/storytellersfhs/

FØLG OSS PÅ
INSTAGRAM @SOLBORGFHS

VALGFAG
Du velger fire valgfag når du kommer til skolen. En valgfagperiode varer i fem uker med tre timer hver uke. Du betaler ikke ekstra for
valgfaget, det er inkludert i skolepengene. Du er ikke garantert å få førstevalget ditt dersom mange velger det samme, men vi vil prøve
å oppfylle ønskene dine.

Afrikansk dans
Her blir det eksotiske rytmer, bevegelse med hele kroppen og
masse glede!
Bakekurs
Lær å lage kaker og annen bakst som er nydelige både å se og
smake på!
Balanse i hverdagen
Lær nyttige mestringsstrategier for bedre å takle stress, konflikt
og vanskelige følelser
Ballspill
Fotball, innebandy, volleyball, basket og andre ballaktiviteter
Barista
Lær om barista og bli en bedre kaffekjenner. Vi skal lage kafé og
god kaffe!
Curling
Lær å spille curling sammen med andre, på en av Norges
flotteste curlingbaner.
Film & Kino
Innføring i filmkunnskap og kinobesøk på ODEON kino i
Stavanger.
Frisbeegolf
Prinsippene ligner på golf, men man bruker frisbee i stedet for
ball og kurver til hull.
Gitar og låtskriving
Akkordlære, stemming av gitar, grunnleggende gitarspill og
låtskriving.
Golf
Et praktisk nybegynnerkurs der du øver på grunnleggende
teknikk med jern og putter.
Individuell trening
Du lærer å lage din egen treningsplan og trener på skolen eller
på treningssenter.
Innovasjon
Lær om innovasjon og få inspirasjon til å starte din egen bedrift.
Keramikk
Du får jobbe i verkstedet til Brink & in’t Velt som er profesjonelle
keramikere.
Klatring
Klatring er utfordrende og utviklende og ikke minst, veldig gøy.
Konsert og kultur
Gå på et utvalg av konserter og kulturarrangement innenfor
forskjellige sjangere.

Lese til førerprøven
Vi har ikke undervisning i faget, men du kan bruke valgfagtimer
til å lese på egen hånd.
Mini-musikal
Du får prøve deg på noen av de vakreste sangene fra kjente
musikaler.
Privatistfag
Du bruke valgfagtimene til å lese på egen hånd, og melder deg
opp til eksamen selv.
Racketsport
Prøve ulike racket-idretter som squash, tennis, bordtennis og
badminton.
Samliv
”Hvordan er jeg sammen med andre?” ”Hvordan kommunisere
på en god måte?”
Sanggruppe
Ha det moro med sang! Vi øver inn noen sanger tre- og
firestemt.
Smak av Multisport
Kurset inneholder gymaktiviteter, teambuilding, isbandy, tennis
og trikkesykkel.
Strikking og hekling
Lær å strikke eller hekle. Du velger selv hva du vil lage.
Surfing
Jærstrendene er et eldorado for surfing, enten du er nybegynner
eller erfaren.
Sy julegaver
Du får lære å sy handlenett, toalettmappe, pennalhus og
knyttepose
Teaterbesøk
Vi ser forestillinger på Rogaland teater. For- og etterarbeid har vi
på skolen.
Ukulele
Du får lære de viktigste grepene og spille noen kjente
ukulelelåter.
Vegetarmat
Vi lager forskjellige retter, helt fra bunnen av.
Vinyltrykk på klær
Vi lager egne trykk for trykking på tekstiler/klær ved hjelp av
kuttemaskin.
Årbok
Du får være med å lage en årbok med bilder og tekster fra
skoleåret.
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På Solborg fikk jeg
virkelig utfolde meg
og være kreativ.
Samtidig fikk jeg
mulighet til å tenke
over hvem jeg
ønsker å være, og
hva jeg skal gjøre de
neste årene.

Å BO PÅ ROM SAMMEN
kreativitet og skaperglede

På rom 73 finner vi romkompisene Fredrik og Simon.
«Hos oss er det god stemning og høy trivselsfaktor,
det er flott å kunne ha en god samtalepartner,» sier de
begge. «Vi motiverer hverandre og får hverandre opp om
morgenen til undervisning.»
Simon og Fredrik kjente ikke hverandre fra før, men går
på samme linje og fant tonen fort. Sammen deler gutta
både interesse for FIFA-spilling og har også samme
musikksmak.
Hva er den største utfordringen med å bo så tett sammen?
For oss er det vel plassmangelen som er det største
problemet. Vi har jo så mange ting, store skjermer,
høyttalere og masse klær, men vi klarer oss, vi bare setter
ting under senga hvis det blir for ille.
Egentlig er det ikke noe vi irriterer oss over med
hverandre. Det eneste måtte være at Fredrik sovner altfor
fort og begynner å snorke før jeg har sovna, men med
anskaffelse av ørepropper så går dette veldig greit. Vi blir
som et gammalt ektepar og vant til det meste.
Rommet føles som et fristed, her kan vi være fullt og helt
oss selv og bare fleipe og tulle med hverandre eller bare
chille helt og slappe av.»

Mari og Mali kjente verken hverandre eller andre når de
startet på Solborg i høst og det er jo alltid spennende å
se hvem en skal dele rom med et helt skoleår.
«Det er jo en del av folkehøyskoleopplevelsen å dele rom
med noen» sier Mali og Mari som bor sammen på rom
103.
”Ja, vi har det så bra sammen. Det er koselig å dele rom,
da har man alltid en å snakke med om løst og fast og en
å gå sammen med til matsalen. Vi var heldige, her ble det
god match. Vi har jo mange felles interesser og går på
samme linje og det kommer godt med så vi kan minne
hverandre på ting.»
Hva er den største utfordringen med å bo så tett sammen?
”Det er å ikke skape noen irritasjonsmomenter. Det er
viktig at vi begge viser hensyn, holder det ryddig og
vasker rommet, ikke bruker for lang tid på badet og gir
den andre ro hvis den ønsker det. Men hos oss går dette
veldig greit, og er det noe så snakker vi om ting med en
gang. Det er viktig med god kommunikasjon.
Vi ser stort sett bare fordeler så lenge vi tar hensyn til
hverandre. Men jeg tror det er svært viktig at de som bor
på rom sammen kan gi hverandre litt alenetid selv om de
er i samme rom.»

”

På Solborg arrangerer vi til
og med vår egen festival.
Med konserter, lyslenker,
musikk, iskrembar, popkornbod, kafé, alkoholfri bar og
snopebar for å nevne noe...

SOLBORG -MIDT I SMØRØYET
Solborg er omringet av by og natur med noe av det vakreste Norge kan by på. Jærstrendene for surfing og
kiting, Lysefjorden med Kjerag og Preikestolen, Ryfylke, Sirdal og Røldal med glimrende snøforhold. Like utenfor
døra ligger fantastiske turområder, som Mosvannet og Sørmarka, utendørs svømmebasseng, treningssenter,
turn-, tennis-, klatre- og idrettshaller.
I Stavanger finner du alle storbyens tilbud; et moderne, pulserende kulturliv med konserter, muséer, utstillinger,
festivaler, teater, kino og revyer. Samtidig har Stavanger småbyens sjarme; små smale gater og smug, brosteinsgater og et vell av koselige butikker.

SOLBORG - I VERDEN
2020 var året da vi sa at alt skal bli bra igjen. Og det vil det. Våren 2022 vil vi igjen dra på tur til de reisemålene
elevene våre har gledet seg til å besøke. Noen elever kommer til å spille fotball i Afrika, andre vil kjøre alpint i
Salt Lake, noen vil besøke musikere i Nashville, andre vil se på mote i New York.
Elevene på Life Changing Fitness vil trene i Dubai, andre elever møter ungdom i Kambodsja og noen drar til
Danmark på teaterfestival. Safari i Afrika, musikkinnspilling i New York og besøk på Universal Studios. For de
som velger Bilde, Form & Kunst, går turen til Japan.
Hver linje har sine reisemål som en del av linjas undervisningsopplegg. Det er satt av tre uker om våren til turperiode. På linjesidene finner du reisemålene for hver linje, hjemmesidene våre gir mer utfyllende informasjon.

VI HAR SPURT ELEVER MED ULIK BAKGRUNN OM HVORDAN DE
OPPLEVER Å GÅ PÅ EN KRISTEN HØGSKOLE
For meg personlig har det ingen ting å si om skolen er kristen eller ikke. Selv om jeg er
muslim, er jeg svært åpen for andre religioner og kristendommen har jo svært mange
likhetstrekk med min religion. Siden jeg kom til Norge har jeg egentlig alltid vært nysgjerrig
på kristen tro og har fått mange venner som er kristne. Det er jo mye mer frihet i den
kristne religionen enn i min egen. En annen vesentlig forskjell er at vi praktiserer vår
religion i større grad enn de kristne gjør. Det fine med Solborg er at her gis det rom for å
reflektere over kristendommen, og skolen viser respekt for andre religioner selv om de er
tydelige på det kristne budskapet. - Fatma

Jeg hadde ingen formening om det å gå på kristen folkehøyskole kontra frilynt, men
idealene her er bra og jeg tror kanskje miljøet kan være bedre på kristne folkehøgskoler.
Det er ingenting jeg blir provosert av i hva som formidles på morgensamlinger og i «Tro
og liv»-timer. Det som er bra med Solborg er at det er en veldig fin tone her mellom
elever og lærere. Og uansett bakgrunn og livstro så respekterer vi hverandre - Andreas

Det var først og fremst linja og ikke om skolen var kristen eller ei som gjorde at jeg valgte
Solborg. Men jeg er selv katolikk og har vokst opp på Filipinene som er et veldig religiøst
land. Der har vi lært at det å tro på Gud er en trygghet i seg selv og vi ber mye. Men da
jeg flyttet til Norge som 11-åring ble det mindre fokus på kristendommen. Jeg vil berømme
måten kristendommen formidles på her på Solborg, essensen er tro, håp og kjærlighet og
det er gode verdier og holdninger som formidles her. - Neilson

For meg var det viktig at skolen er kristen. Jeg er selv kristen og det var viktig for meg
å begynne på en skole med de verdiene. Lærerne her på Solborg er tydelige i sin tro.
Men jeg skulle ønske at kristendommen kom enda tydeligere frem og ble praktisert i enda
større grad. Det er flott at vi synger bordvers, har en kort andakt hver morgen og har tilbud
om kristne samlinger på kveldstid. Tror skolen tjener på å være tydelige og at de virkelig
står for sine standpunkt og sine gode verdisyn. - Frida

PRAKTISK INFORMASJON
PÅ SOLBORG SKAL DU:
Oppleve respekt, likeverd og godhet.
Få bruke og utvikle egne evner og ressurser til glede og nytte for deg selv og andre.
Få utvikle faglige ferdigheter.
Være med på å skape et inkluderende fellesskap.
Oppleve at vi er bevisst vårt forvalteransvar og vil jobbe for en bærekraftig verden.
Møte en kristen skole hvor troen vises gjennom møte mellom mennesker. Vårt forbilde er Jesu kjærlighet.
HVA KOSTER SKOLEÅRET?
Undervisningen er gratis, du får lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning, se www.lanekassen.no for
mer info.
For kost og losji, felleskostnader, valgfag og innmeldingspenger betaler du kr 88 950.
Denne prisen gjelder for dobbeltrom med bad.
Tillegg for enkeltrom med bad er kr 7 500. Skolen har få enkeltrom.
Linjene koster fra kr 31-35 000. Studieturen for linja er inkludert i denne prisen.
TIMEPLAN
Hver dag starter med frokost og morgensamling. Mandag, onsdag og torsdag er linjedager, tirsdag og
fredag har vi Temaundervisning, Valgfag, Gladsang og Fysisk aktivitet. Det er også satt av tid til å vaske rom.
Lørdagen har vi også undervisning. Da kan det handle om alt fra musikk, film, dans, show, bærekraft til
sport og felles bursdagsselskap.
KRISTNE SAMLINGER
Her er det ansatte og elever som deler sine troserfaringer, vi synger og ber sammen og avslutter samlingen
med noe å spise. Det er frivillig å delta på disse.
FASILITETER VI HAR PÅ SKOLEN
Svømmehall med badstue – Treningsstudio- Dansesal- Kinosal-Fotostudio-Lydstudio- KeramikkverkstedSandvolleyballbane- Fotballbane- Gymsal- Skolekjøkken- Bordtennisrom- Kafé- Fotballrom- Stille rom
SØKNAD
Du finner søknadskjema på www.folkehogskole.no og www.solborg.fhs.no
Vi starter med å ta opp elever 1. februar. Søknadene vil bli behandlet fortløpende og du kan søke helt fram
til skoleåret starter. Om det er en bestemt linje du ønsker å gå på, er det lurt å søke innen 1. februar.

Foto:
Siv Sivertsen, Håvard Goa,
Damir Radoncic, personale og elever på Solborg
Redaktør: Lill Helene Tagholdt
Grafisk design: Sooo.

Solborg Folkehøyskole
Tjensvollveien 44
4021 Stavanger
TLF: 51510100
Epost: solborg@solborg.fhs.no
www.solborg.fhs.no

