
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 13, Oslo
Tlf 22 47 43 00
post@folkehogskole.no

Postadresse: 
Postboks 420 Sentrum
N-0103 Oslo

Du kontakter begge kontorene på samme  
telefonnummer og adresse.

Åpningstider for henvendelser per telefon  
eller besøk er mandag til fredag mellom  
kl 08.00 og 15.00.

I katalogen du holder i hendene, vil du finne 
det meste av den informasjonen du trenger 
om folkehøgskole. Det du ikke finner her, 
finner du på folkehøg skolenes felles nettsted: 

www.folkehogskole.no

Bestill skolebrosjyrer med søknadsskjema for 
de skolene du er interessert i å vite mer om, 
eller få svar på dine spørsmål om folkehøgskole.

alle Folkehøgskolene
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76 av skolene finner du i denne 
katalogen. I tillegg er det to folkehøg-
skoler for seniorer. De arrangerer bare 
korte kurs. De er med i adresselista 
bakerst i katalogen og på kartet 
på side 2. Du finner dem også på 
nettstedet www.folkehogskole.no. 

Her i katalogen finner du oversikt 
over både de frilynte og de kristne 
folke høg skolene i Norge. De er 
tilknyttet hvert sitt informasjonskontor, 
men samarbeider om utgivelsen av 
denne katalogen og nettstedet  
www.folkehogskole.no. Øverst på hver 
av skolesidene (s. 32–107) ser du 
hvilket informasjonskontor hver skole 
tilhører.
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OPPlySning Og 
uTDanning Skal 
væRe FOR alle

INNSyN: FOlkehøgSkOle
Folkehøgskolen er blitt kalt Nordens bidrag til verdenspedagogikken. 
Fag og undervisningstilbud er i stadig forandring, men kjernen er den 
samme. Den handler om danning.

Det beste fra to kulturepoker
Folkehøgskolens grunnlegger, Grundtvig, 

fikk sin oppvekst og skolegang preget av 

opplysningstidens tro på fornuften. Men han 

ble snart grepet av den nye tid, romantikken, 

med dens sans for følelser og engasjement, 

og for den historie og tradisjon som binder 

et folk sammen. Opplysningstiden hadde et 

viktig, demokratisk program: Kunnskap og 

utdanning må ut til alle, i alle lag av folket. 

Men folkehøgskolepionerene lot seg også 

inspirere av romantikkens syn på mennesket 

og kulturen. Det beste fra opplysningstiden 

og romantikken blir en skole for både hode 

og hjerte.

en skole for sin tid
Grundtvig sa lite om hva en folkehøgskole 

skal inneholde. Og det er en av grunnene 

til at skoleslaget fremdeles lever i beste 

velgående. Hvis folkehøgskolen hadde blitt 

definert ut fra hvilke fag og emner det ble 

undervist i midt på 1800-tallet, ville den vært 

et museum for lenge siden. Derimot sa han 

at undervisningen skulle ta utgangspunkt i 

det som hørte det alminnelige liv til. Skolene 

skulle beskjeftige seg med «Det som tjener 

livet og er viktig i ens egen tid.» Den gang 

var det blant annet å gi danske bondesønner 

nødvendige kunnskaper og selvtillit, for å 

kunne ta del i det gryende demokratiet i 

samfunnet. Folkehøgskolene skulle «vekke, 

nære og opplyse» ungdom, så det kunne 

vokse og utfolde seg. Og den skulle gjøre dem 

dyktigere til deres oppgaver i livet.

Menneskesyn
Grundtvig var mer presis om hvilket menne-

ske syn som skulle prege en folkehøgskole. 

Opplysning og utdanning skal være for alle, 

uavhengig av samfunnsklasse, økonomi og 

andre forskjeller. Alle har anlegg for dannelse 

og vekst. Fantasi og følelser er like viktige 

menneskelige egenskaper som tenkeevne og 

fornuft. Håndverk og praktiske ferdigheter er 

like verdifullt som intellektuelt arbeid.

undervisning og arbeidsmåter
Folkehøgskolene skulle preges av «Det 

levende ord». Grundtvig satte det muntlige 

høyere enn det skriftlige. Og det var av-

gjør ende at undervisningen foregikk på 

morsmålet. Grundtvig var også opptatt av 

dialog. «Det er først når talen blir til samtale 

at opplysningen lykkes». Undervisningen 

skal bygge på erfaring og engasjement, og 

medvirkning fra elevenes side er viktig. Når 

hele mennesket engasjeres, med erfar inger, 

følelser, fantasi og tankekraft, er forut-

setningene for læring best. 

en skole for vår tid
Dagens folkehøgskoler legger fortsatt vekt 

på det som tjener livet og er viktig i vår tid. 

Det er en annen tid enn midt på 1800-tallet, 

og derfor er også skolenes innhold, fag og 

emner andre enn den gang. Det nasjonale 

perspektivet og innføringen av demokratiet 

er byttet med et globalt perspektiv og rett-

ferdig verdensorden. Ingen lærer å smi 

heste sko lenger, men noen lærer mye om 

digitalt foto. Miljøproblemer og bærekraftig 

utvikling hadde Grundtvig ikke hørt om, men 

det er tema på alle folkehøgskoler i dag. En 

folkehøgskole kan bytte ut alle sine fag, og 

fortsatt beholde sin sjel som folkehøgskole.

Danning for hele mennesker
Så kanskje ville Grundtvig kjent seg igjen 

likevel, hvis han fikk litt tid på seg. Han 

ville sett at elevenes erfaringsverden blir 

tatt på alvor i undervisningen. Han ville 

sett at skolene legger vekt på opplevelser og 

personlig engasjement. Og han ville møtt 

elever og lærere i engasjerte samtaler, både 

om fag og undervisning og om livets store 

spørsmål. For på noen områder har verden 

endret seg lite. Hver ny generasjon, hvert 

menneske, må bryne seg på de grunnleggende 

spørsmålene om livets mening, om hva jeg vil 

bygge mitt liv på og hva jeg vil bruke det til. 

Vi må finne oss selv, og vi må finne vår plass 

i fellesskapet, i vår tid. Det er dette danning 

alltid har handlet om.
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Jeg  skal  studere  videre  i  England, 
markedsføring  i  Lancaster. På 
folkehøgskolen  har  jeg  funnet  ut 
mer  om  meg  selv, hva  jeg  vil  i  livet, 
og  hva  jeg  ikke  vil.

Ane Larsson



På folkehøgskolen kan du velge mellom mer 

enn 300 fag.

Du kan virkelig gå i dybden i noe du 

er interessert i; finpusse arabesque’en, 

gjøre et dypdykk i politisk idéhistorie, 

eller fokusere 100% på et spesielt 

talent eller noe som opptar deg. Du vet 

selv hva du ville brukt din tid og dine 

krefter på.

Selv om lærerne på skolen er kunnskapsrike 

og engasjerte er det dine egne erfaringer du 

lærer mest av. Du lærer best av det du gjør 

selv, det du ser med egne øyne og det du leser 

av egen interesse.

Etter et år på folkehøgskole er du 

litt klokere og er kommet et steg 

videre. Og så får du et vitnemål 

og to tilleggspoeng som kan 

komme godt med hvis du skal 

søke videre utdanning.

Fag





Du kan bli raskere, sterkere, og mer presis. 

God på kreativ problem løsning, mer kunn -

skaps rik, bedre på samspill, mer empatisk 

og en fin venn. Du kan lære deg selv  

å kjenne. Ut og inn.

Du kan dyrke de beste sidene dine  

og utfordre de mindre gode. 

Personlig utvikling handler om hele deg  

– både hodet og kroppen. Og hjertet.

Det  har  vært  lærerikt  
å  samarbeide  med  så  
mange  ulike  mennesker.

Stian Lindberg

TRening



Når du lever tett på andre i et år skapes det 

et helt spesielt fellesskap. Det gir anledning 

til å bli kjent på ordentlig. Med noen som er 

opptatt av det samme som deg, og andre  

som er helt anderledes.

Men det gir også utfordringer.  

De vokser du på.

Dine sosiale ferdigheter blir trimmet og du 

etablerer et verdifullt nettverk. Som oftest 

utvikler du også vennskap som varer livet ut.

vennSkaP





Har  lært  veldig  mye  av  
reisene  vi  har  hatt  til  India  
og  Kenya . Vi  har  jobbet  med  
politikk ,  redigert  filmer  og  
holdt  foredrag .

Victoria Øyen



Å være et helt menneske betyr å engasjere 

seg og å være orientert i verden. Det betyr 

å ta stilling.

For å forstå mer av det som skjer,  

se det store bildet, og skjønne hvor-

dan ting henger sammen, må vi 

tørre stille alle slags spørsmål; store 

og små — dumme og smarte.

Kunnskap og engasjement er like viktig.  

Det avgjørende spørsmålet er om du bryr 

deg eller ikke.

SPøRSMål



60% av de som begynner på en folke-

høgskole vet ikke hva de skal bli eller 

hva de skal gjøre videre – når de slutter 

er det klart for de fleste.

På skolen får du tid til å tenke 

deg om, bli mer moden, mer 

selvstendig og du får bedre 

kunnskap om deg selv. I tillegg 

er det godt å vite at skolene har 

et eget opplegg for veiledning 

og orientering om studie- og 

livsvalg.

Gode samtaler og gode råd gjør deg tryggere 

på dine egne veivalg.

eT 
gODT 
RåD



Det  har  vært  veldig  fint  
å  kunne  jobbe  med  noe 
du  liker  uten  å  tenke  på  
karakterer  eller  pensum.

Marie Kjeldvik



Det er ikke alt du kan lære fra tavla, ved å lese 

bøker, se film eller google. Noe må du bare 

oppleve selv. Det er derfor det å reise er så 

viktig i folkehøgskolen.

Når du reiser får du se selv, oppleve en 

annen kultur på nært hold og møte folk 

som lever og tenker anderledes enn du 

er vant til.

Dette lærer du av. Uvitenhet og fordommer 

blir utfordret og erstattet med forståelse  

og empati.

Jeg  tror  at  jeg  har  blitt  mer  
vok sen  gjennom  dette  året   
–  rett  og  slett  mer  meg  selv.

Pernille Tofte

innSikT







På folkehøgskolen er du fri 

til å la deg utfordres. Du kan 

pushe deg selv maksimalt, 

og gå full stendig opp i det som 

interes serer deg. Du kan finne 

ut hva du liker og hva du kan bli 

god på, og kan øve og øve så mye 

du orker. 

Du har frihet til å ta dine egne drømmer  

på alvor. Dette er læring gjennom frihet.

Jeg  følte  meg  ikke  klar  til  
å  gå  rett  på  videre  utdanning,  
ville  smake  på  flere  ting .

Martine Johannesen Berg

FRiheT
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FakTa
•	  76 skoler

•	  300 linjer

•	  Du bestemmer selv hvilke fag du vil fordype deg i

•	  Du bor på skolen på enkelt- eller dobbeltrom

•	  gjennomsnittlig 95 elever per folkehøgskole

•	  Du kan velge mellom 30 kristne og 46 frilynte folkehøgskoler

•	  Du får ikke karakterer, men veiledning

•	  Du kan få kr 37 000 i stipend for et gjennomført år på 

folkehøgskole

•	  Du kan få inntil kr 99 890 samlet i lån og stipend

•	  undervisningen er gratis, det du betaler er for kost, losji, reiser 

og materiell

•	  De fleste skolene har en aldersgrense på 18 år

•	  Mer enn 10% av all norsk ungdom tar et år på folkehøgskole

•	  Ca. 7 000 elever går på folkehøgskole 2012–2013

•	  Du får to tilleggspoeng etter gjennomført år, som kan brukes ved 

opptak til høyere utdanning

•	  alle skolene finner du i denne katalogen og på 

www.folkehogskole.no

•	  Skoleåret varer fra august til mai

•	  Skolene starter opptaket av elever 1. februar, og tar inn elever 

fortløpende

•	  Dersom man ønsker å komme inn på en bestemt skole eller linje, 

kan det lønne seg å søke tidlig

•	  Du kan sende søknaden direkte fra nettstedet 

www.folkehogskole.no

I katalogen du holder i hendene, vil du 
finne det meste av den informasjonen 
du trenger om folkehøgskole. Det du ikke 
finner her, finner du på folkehøg skolenes 
felles nettsted:

www.folkehogskole.no
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300 linjeR
76 SkOleR

Finn linjen Og SkOlen 
SOM PaSSeR FOR Deg!

Med over 300 linjer og 76 folkehøgskoler kan det virke vanskelig å finne 
akkurat den linjen og den skolen som passer for deg. 
Her er noen tips for å gjøre valget enklere.

Mange elever er så heldige at de vet hvilken 

folkehøgskole de skal begynne på lenge før de 

åpner denne katalogen. Kanskje fordi de har 

en slektning som har gått på en bestemt skole, 

eller fordi de har en venn som er elev der i 

år. Slike anbefalinger er noen av de viktigste 

årsakene til at elever peker seg ut nettopp den 

skolen de ønsker å begynne på. 

 For deg som fremdeles ikke er sikker 

på hvilken skole du skal velge, er det gjerne 

andre faktorer som spiller inn når valget skal 

tas. Hvilke linjer skolen tilbyr vil veie tungt 

for mange, mens det for andre igjen vil være 

viktig om skolen er kristen eller frilynt. Du vil 

finne mye mer informasjon om hver enkelt 

skole på www.folkehogskole.no, men under 

følger noen tips som kanskje kan hjelpe deg i 

valg av skole.

velg fag først
Hvis du er usikker på hvilken skole du skal 

begynne på, kan vi anbefale deg å finne en 

linje du liker. På side 110–114 står det en 

oversikt over de 300 ulike linjene vi tilbyr. 

velg skolen du liker best
Når du har funnet linjene, kan du begynne  

å finne ut mer om skolene som tilbyr disse. 

Du vil finne noe informasjon på de 76 skole-

sidene i denne katalogen. Mer informa sjon 

finner du på www.folkehogskole.no, og enda 

mer på skolenes egne hjemmesider.

 Selv om flere skoler har lignende linjer, 

kan det være forskjeller ved skolene som gjør 

at du finner én som passer deg bedre enn de 

andre. Noen ønsker å gå på en skole der linjene 

stort sett er innen ett fagområde. Andre ønsker 

en skole der det er et mangfold av fag og linjer. 

Du finner folkehøgskoler over hele landet. 

 På Facebook har dessuten skolene egne 

sider eller grupper. Ta en titt på disse og hør 

hva folk sier om skolen du vurderer. Her vil 

du også kunne komme i kontakt med tidligere 

elever ved skolen. De fleste skolene har også 

egne brosjyrer som du kan få tilsendt gratis. 

Disse bestiller du enkelt fra skolenes nettsider 

eller på www.folkehogskole.no. Det er med 

andre ord nok av informasjon å få tak i!

Skal jeg velge med hodet eller 
hjertet?
Skal du gjøre det du tror er lurt, eller det som 

du føler er riktig for deg? Dette må du selv 

svare på, men vår erfaring er at man blir mer 

motivert av å gjøre noe man virkelig liker. 

Du er i en alder der det er viktig å prøve ut 

interesser og talenter. Selv om det aldri er 

for sent å gjøre noe, så er det lettere nå. Finn 

ut om din interesse for film, dansing eller 

fotball er så stor at det er noe du vil fortsette 

med også i videre utdanning. Eller har du 

heller lyst til å bruke et år på å konsentrere 

deg om fredsarbeid, religion eller sosiologi? 

Mange finner ut av hva de vil gjøre med livet 

sitt mens de går på en folke høgskole. Kanskje 

også du finner din vei her?

Frilynt eller kristen folkehøgskole?
I tillegg til det faglige mangfoldet, har skolene 

også forskjellig profil og verdigrunnlag. Dette 

velger hver skole selv. En folkehøgskole vil 

noe – og står for noe! Noen driver ut fra et 

pedagogisk syn som ikke tar utgangspunkt 

i religion – de kalles gjerne frilynte. Noen 

av skolene har et kristent grunnsyn. Hvis 

du vil vite noe om profilen på den skolen du 

velger, og hvordan verdigrunnlaget preger 

den, må du sjekke skolens eget nettsted 

eller skolebrosjyren. Du kan også ringe 

skolen og spørre. Både frilynte og kristne 

folkehøgskoler vil gjerne ha elever med ulike 

interesser, ulik bakgrunn og ulike livssyn.
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OPPTak 
FRa 
1. FebRuaR

Slik SøkeR Du På 
FOlkehøgSkOle

Søknader sendes direkte til hver enkelt skole. På nettsidene www.folkehogskole.no 
finner du søknadsskjema til alle skolene. Skolene starter opptak av elever 1. februar, 
og alle tar inn elever fortløpende. Dersom du ønsker å komme inn på en bestemt 
skole eller linje, kan det lønne seg å søke tidlig.

en søknad til hver skole
Dersom man vil søke på flere folkehøgskoler 

må man sende en søknad til hver enkelt 

skole. Det er altså ikke et fellesskjema for 

alle skolene slik du kanskje kjenner det fra 

Samordna opptak.

ingen søknadsfrist  
– men opptak fra 1. februar
Opptaket starter 1. februar. Da begynner 

skolene å sende svar til søkerne. Derfor er 

det størst sjanse til å få plass på den skolen 

og linjen du ønsker om du søker før denne 

datoen. Mange søker før 1. februar for å få en 

rask avklaring av hva de skal gjøre fra høsten 

av, men du kan også søke etter 1. februar. 

Skolene fortsetter å ta opp elever fram til 

skolestart i august eller til det er fullt. Hvis du 

kommer inn, har du naturligvis muligheten 

til å takke nei til plassen. Takker du ja, blir du 

bedt om å betale et beløp på ca kr 1 500 for å 

bekrefte plassen din.

alle over 18 kan søke  
– men også noen under
De fleste skolene har en nedre aldersgrense 

på 18 år. Det betyr at hvis du blir 18 år det 

året du søker, er du gammel nok. Noen skoler 

har 17 års aldersgrense, og én skole har 16 

års aldersgrense. Noen skoler som har 18 års 

aldersgrense tar også inn 17-åringer. Har du 

spørsmål om alders grenser kan du ta direkte 

kontakt med skolen.

Folkehøgskole i løpet av  
videre gående
Det er fullt mulig. Går du på folkehøgskole 

før eller i løpet av videregående skole, har 

du fortsatt rett til tre års videregående 

utdanning. Du har rett til å bruke fem år på 

en treårig videregående utdanning. De fleste 

tar likevel folkehøgskole etter videregående.
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ReTT Til 
lån Og 
STiPenD

unDeRviSningen På 
FOlkehøgSkOle eR 
gRaTiS

hva kOSTeR eT åR På 
FOlkehøgSkOle?

Undervisningen på folkehøgskole er gratis. Det du betaler for er i hovedsak
rom og mat, skolemateriell og studieturer. Prisene varierer fra skole til
skole og fra linje til linje. Her er et eksempel ut fra gjennomsnittspris.

gjennomsnittspris
I gjennomsnitt koster et år på folkehøgskole 

ca kr 5 300 per måned når stipend er trukket 

fra. Da har vi fordelt utgiftene fra august til 

og med mai, som er de ti månedene støtten 

fra Lånekassen blir fordelt på. Sammenlignet 

med å bo hjemme, som for de fleste er gratis, 

er dette mye penger. Men sammenligner du 

med bo-, mat- og skoleutgifter ved å gå på 

andre skoler, vil du se at folkehøgskole ikke 

er dyrt.

ulik pris – ulikt tilbud
Det som i størst grad avgjør prisen på et 

folkehøgskoleår, er linjen du velger å gå på. 

En dykkerlinje der du må kjøpe alt utstyret vil 

i utgangspunktet koste mer enn en volley-

ballinje der du bare trenger treningstøy. 

Studieturer er også en avgjørende faktor. Det 

koster mer å dra til USA og Nigeria enn til 

Hellas og Italia. Om du vil bo på enerom eller 

dobbeltrom har også betydning for hva prisen 

blir. De rimeligste linjene koster ca kr 64 000, 

mens de dyreste linjene koster ca kr 116 000. 

Sjekk med skolen hvor mye det koster på den 

linjen du ønsker å gå.

Du har rett til stipend når du 
fullfører et år på folkehøgskole
Har du rett til studielån har du også i 

utgangs   punktet krav på stipend, men 

stipendet får du bare dersom du fullfører 

skole året. Dette er penger staten gir deg for at 

du skal kunne gå et år på folkehøgskole.

I år er stipendet på kr 37 000.

Mye igjen for pengene
Etter videregående flytter mange hjemmefra. 

Å bo blir da den største utgiften du får. 

Meste parten av studielånet går til utgifter 

som husleie, strøm og mat. For de fleste blir 

det derfor billigere å bo på folkehøgskole 

enn å bo på hybel. I tillegg har du som elev 

gratis tilgang på treningsstudioer, verksteder, 

øvingslokaler, gymsal, datarom, musikkrom 

og alt det utstyret som skolen har tilgjengelig. 

Velger du folkehøgskole, får du alt på et sted.

kostnad per år: 
•	 gjennomsnittspris kr 90 000

•	 Stipend fra lånekassen* – kr 37 000

•	 beløp du må betale kr 53 000

Stipend og lån fra lånekassen*
Som elev på helårskurs har du rett til stipend 

og lån fra Lånekassen for 10 måneder på 

lik linje med høyere utdanning. Dette er 

uavhengig av hvor gammel du er. Stipendet 

for skoleåret 2012–2013 er på kr 37 000 

ved fullført skoleår. I tillegg kan du ta opp 

lån fra Lånekassen på opptil kr 55 500** 

Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli 

utbetalt månedlig, med et større beløp i 

begynnelsen av hvert semester.

Reisestipend fra lånekassen
Mange kan også få reisestipend til dekning 

av utgifter til to tur/retur-reiser mellom sitt 

hjemsted og skolen. Lånekassen trekker fra 

en egenandel på kr 2 120. Du kan maksimalt 

få kr 7 390 i reisestipend per skoleår. Reise-

stipendet beregnes ut fra avstand mellom 

hjemsted og skolested. Stipendet er kun for 

søkere som er født i 1987 eller senere og som 

flytter hjemmefra for å ta utdanning.

Søk lånekassen på nett
Så snart du har fått plass på en folkehøgskole, 

kan du søke om stipend og lån. Bruk 

nettsøknaden på www.lanekassen.no.

utbetaling
I starten av hvert semester får du et 

gjelds brev/ en stipendmelding sendt til 

folkehøgskolen din slik at de kan kontrollere 

at du er elev der før du får det utlevert. 

Når du har skrevet under på gjeldsbrevet/

stipendmeldingen og sendt det i retur til 

Lånekassen, overføres pengene direkte til 

kontoen din den 15. i hver måned. Den første 

utbetalingen hvert halvår vil være litt større 

enn de neste. Stipendet blir utbetalt som lån, 

men omgjort til stipend hvis du fullfører året.

Fullt stipend forutsetter at du ikke har inntekt 

og formue over frigrensene. 

Se www.lanekassen.no/inntektogformue.

Så mye kan du få utbetalt fra 
lånekassen***:
•	 Stipend kr 37 000 (utbetales som lån)

•	 Reisestipend (maks) kr 7 390

•	 lån kr 55 500

•	 Totalt kr 99 890

Du finner fullstendig informasjon om 

stipend og lån på www.lanekassen.no

 * Nye satser for skoleåret 2013–2014 fastsettes  
  i februar 2013.

 ** lån- og stipendbeløpene for 2013–2014 blir fastsatt  
  i februar 2013.

 *** Det tas forbehold om endringer i vilkår og satser  
  fra skolene og myndighetene. lån- og stipendbeløpene  
  for 2012–2013 blir fastsatt i februar 2013.
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ReTT Til 
lån Og 
STiPenD

læRing, 
enga
Sje MenT, 
Del
TakelSe 
Og SaM
væR

FORSkning På 
FOlkehøgSkOle

Høsten 2010 kom for første gang en forskningsrapport om elevers  
utbytte av å gå på folkehøgskole.

Det er forskere ved program for lærer-

utdanning på NTNU i Trondheim som har 

sett nærmere på folkehøgskolen. De har 

forsket på utbyttet av et folkehøgskoleår 

og på forståelsen av det danningsbegrepet 

som ligger til grunn for folkehøgskolenes 

virksomhet.

Faglig og sosialt
De tre viktigste kjennetegnene på folkehøg-

skole, av 16 mulige svaralternativer, er: 

mulighet for å bo på internat sammen med 

andre elever, jeg som elev blir møtt med 

respekt og lærere med høy kompetanse. 

Mens bidratt til at du har blitt bedre kjent 

med deg selv, bidratt til å utvikle dine 

egne interesser og utviklet din evne til å 

samarbeide med andre scorer høyest når det 

blir spurt om hva folkehøgskole har bidratt 

med i tidligere elevers liv.

 Rapporten slår fast at det faglige og 

sosiale er sentrale begreper i folkehøgskolen. 

De statistiske dataene sier at det er fire tyde-

lige kjennetegn ved folkehøgskolen: Faglig 

læring, sosialt engasjement, demo krat isk 

deltakelse og festlig samvær. Alle de fire 

elementene er kilder til danning. Prosessen 

foregår hele tida på folkehøgskolen, og fort-

setter når ny læring tangerer opplevelser fra 

folkehøgskoleåret.

Forberedelse til videre utdanning
Forskerne konkluderer med at personlig 

modning, sosial læring, selvtillit og 

mestrings forventning, er det som framheves 

som det viktigste utbytte av et år på folke-

høgskole. God forberedelse til videre 

utdanning framheves også av mange.

Spørreundersøkelse og dybde-
intervjuer
Rapporten bygger på nesten tusen svar på 

en spørreundersøkelse til et utvalg folke-

høgskoleelever, både nåværende og tidligere 

elever fra forskjellige årskull. I tillegg er det 

gjort omfattende fokusgruppeintervjuer 

med tidligere elever. De er spurt både om 

erfaringer og vurderinger fra tiden som folke-

høgskoleelever, og om hvordan de mener 

folkehøgskoleåret har hatt betydning for dem 

videre i livet. Noen av de som ble intervjuet 

gikk på folkehøgskole for 30 år siden.

 Forskjellen i svarene mellom de 

enkelte elevkullene er liten, og forskerne 

påpeker en forbausende stabilitet i hvilke 

kjennetegn elevene vektlegger ved skolen.

 Rapporten peker på at folkehøgskolene 

er opprettet av folket til forskjell fra andre 

skoleformer som er opprettet av staten. Det 

er derfor ikke bare fag og vitenskap som er 

utgangspunktet, men hva folket har trang til 

og hva folket kan ta imot. Troen på det frie 

individet, og på samtale og vekselvirkning 

mellom mennesker, er sterk.
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DeT FinneS 
neSTen 400 
FOlke høg
SkOleR 
i nORDen

   nORDiSk På nORSke   
   FOlkehøgSkOleR
NoRSK på NoRDISKe      
FolKeHØGSKoleR

Nordiske elever kan søke på norske folkehøgskoler på lik linje med norske elever.  
På samme måte kan du som norsk statsborger søke på en folkehøgskole  
i et annet nordisk land. Les mer om hvilke støtteordninger som gjelder.

Støtteordninger 
for svenske, finske, 
færøyske og ålandske 
elever
Elever fra Sverige, Finland og 

Færøyene søker skolemyndig-

hetene i sitt eget land om støtte 

til opphold ved en folkehøgskole 

i Norge. Elever fra Åland søker 

Landskapsregjeringen om støtte.

Støtteordninger for 
danske elever
Nordisk Højskolestipendium har 

til formål at styrke kjennskapet 

til nordisk språk og kultur og øke 

interessen for folkehøgskoler i 

andre nordiske land. Stipendiet 

søkes av eleven, men utbetales til 

folkehøgskolen. Stipendiet består 

av et tilskudd på 700 kr. pr. uke 

til reduksjon av elevenes utgifter 

til folkehøgskoleoppholdet. Da 

midlene er begrenset, kan man 

maksimalt få stipend for 32 uker, 

uansett om det er snakk om 

opphold på flere folkehøgskoler.

Folkehøjskolernes Forening i 

Danmark (FFD) administrerer 

ordningen og utbetaler stipendiet 

direkte til folkehøgskolen.

 For nærmere opplysninger:

FolKeHØjSKoleRNeS FoReNING  
I DANMARK
vibe Fangel-Hansen
Telefon + 45 33 36 40 46
e-post: nordiskstipendium@ffd.dk

Støtteordninger for 
islandske elever
Elever fra Island kan søke stipend 

gjennom Foreningen Norden. 

Søknadsskjema og informasjon 

får du ved å ta kontakt med 

kontoret. Søknadsfrist er 1. juli og 

1. desember.

FoReNINGeN NoRDeN på ISlAND
Norræna félagið
Óðinsgata 7, IS – 101 Reykjavík
Telefon: +354 551 01 65
Faks: +354 562 82 96
e-post: norden@norden.is
www.norden.is

informasjon om folke-
høgskoler i norden
Det finnes i dag nesten 400 

folke høgskoler rundt omkring 

i hele Norden. Informasjon om 

kurs tilbudene på ulike nord-

iske folkehøgskoler får du ved 

å ta kontakt med informa sjons-

kontoret for folkehøgskolene i det 

aktuelle landet eller sjekke deres 

nettsider.

DANMARK
Højskolernes Hus
Nytorv 7
DK – 1450 København K
Telefon: +45 33 36 40 40
Faks: +45 33 13 98 70
e-post: kontor@ffd.dk
www.folkehojskoler.dk

SveRIGe
Folkhögskolornas informationstjänst (FIN) /
Folkbildningsrådet
Box 38074, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 50
Telefon: +46 08-796 00 50
e-post: info@folkhogskola.nu
www.folkhogskola.nu

FINlAND
Finlands Folkhögskolförening
Annegatan 12 A 18
FIN – 00120 Helsingfors
Telefon: +358 9 45 42 330
Faks: +358 9 45 42 3330
e-post: kansli@folkhogskolor.fi
www.folkhogskolor.fi

FÆRØyeNe
Føroya Fólkaháskúli
Háskúlavegur 14
FR – 100 Tórshavn
Telefon: +298 311 743
Faks: +298 319 687
e-post: haskulin@haskulin.fo
www.haskulin.fo

ålAND
ålands Folkhøgskola
Folkhögskolevägen 41
AX – 22310 pålsböle
Telefon: +358 18 43240
Faks: +358 18 42339
e-post: folkis@afhs.ax
www.afhs.ax

Støtteordninger for 
norske elever i norden
Som norsk statsborger og elev 

på folkehøgskole i et annet 

nordisk land har du de samme 

rettighetene til lån og stipend som 

om du skulle gått på en norsk 

folkehøgskole. Kurset må ha en 

varighet på minst ett semester.

ikke to poeng
Vær oppmerksom på at to 

tilleggspoeng til høyere utdan-

ning i Norge får du kun ved å 

gå på en norsk folkehøgskole, 

og på Nordiska folkhögskolan i 

Kungälv i Sverige.
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DeT FinneS 
neSTen 400 
FOlke høg
SkOleR 
i nORDen

uPDaTeD 
inFORMa TiOn: 
www.
FOlkehOg
SkOle.nO

eleveR FRa lanD 
uTenFOR nORDen

Alle folkehøgskolene er åpne for utenlandske elever. 
Men bare noen skoler tilbyr undervisning i norsk språk 
og kultur for fremmedspråklige.

Alle folkehøgskolene ønsker utenlandske 

søkere velkommen, men man skal være opp-

merksom på at undervisningsspråket som 

hovedregel er norsk. For elever som ikke 

snakker norsk, kan det by på utfordringer, 

særlig i begynnelsen av skoleåret. Skolene vil 

gjerne prøve å legge til rette for oversettelse 

i starten. Etter hvert forventer man at eleven 

vil lære seg noe norsk gjennom deltakelse 

i undervisning og skolemiljø. Elever som 

ønsker mer undervisning i norsk språk og 

kultur, bør velge en skole som tilbyr dette 

som eget fag. Se under «norsk for fremmed-

språklige» i fagoversikten på side 113.

hva koster skoleåret?
Året på folkehøgskole koster det samme for 

utenlandske elever som for norske. Prisen 

ligger mellom kr 64 000 og kr 116 000. 

Prisen dekker kost, losji, skolemateriell og 

studieturer. Undervisningen er gratis.  

Se side 10 for mer informasjon.

hvordan søke?
Hver skole har sitt eget søknadsskjema. Dette 

finner du på skolens egen hjemmeside eller 

på www.folkehogskole.no

Spesielle krav til søkere fra andre 
land:

Søkere fra land innenfor eu/eøS-
området
Søkere fra land innenfor EU/EØS-området 

må søke om oppholdstillatelse innen tre 

måneder etter at de har kommet til landet. 

Dette søker man om hos nærmeste politi/

lensmann.

Søkere utenfor eu/eøS-området
Søkere fra land utenfor EU/EØS–området 

må søke om oppholdstillatelse til norske 

myndigheter (UDI) på forhånd. Søknaden 

til UDI må inneholde et opptaksbrev fra 

skolen og en økonomisk garanti. Den 

økonomiske garantien må være på 140% av 

oppholdspengene. Garantibeløpet er ca kr  

65 000. Mer informasjon finner du på  

www.udi.no

Stipend og friplasser
I utgangspunktet får ikke utenlandske 

statsborgere stipend og lån fra Lånekassen  

i Norge. Det er likevel noen unntak fra 

denne regelen og de finner man på 

www.lanekassen.no/statsborgerskap. Noen 

skoler tilbyr «friplasser» til utenlandske 

elever. Det vil si at skolen tilbyr en eller flere 

plasser til utenlandske elever, der de fleste 

kostnadene er dekket. Informasjon om hvilke 

skoler som har dette tilbudet kan fås ved 

henvendelse til post@folkehogskole.no, eller 

ved å kontakte skolen direkte.

information about Folk high 
Schools in english
You will find updated information about 

the folk high schools and which courses we 

can offer on www.folkehogskole.no. The 

information is available in English, German 

and Chinese. We are happy to help you, 

please contact us:

Phone: +47 22 47 43 00

Mail: post@folkehogskole.no
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2 Til leggS
POeng

OFTe STilTe SPøRSMål
Får jeg lån og stipend  
i lånekassen?
Ja. Reglene for stipend og lån er slik at 

folke høgskoleelevene kommer inn under de 

samme reglene som annen høyere utdanning 

(bl.a. høgskole og universitet). Du har rett til 

åtte år med stipend og lån fra Lånekassen. 

Dersom du da bruker ett år på folkehøgskole 

bruker du altså opp ett av disse årene. 

 Folkehøgskolene får stipend og lån for 

ti måneder, selv om skole året varer kun i ni 

måneder. Dette fordi folkehøgskoleåret er 

komprimert og tilsvarer ti måneder i annen 

utdanning. Stipendandelen man får fra 

Lånekassen er avhengig av at man fullfører 

folke høg skoleåret, og at man har mindre 

enn 10% fravær. Det vil si at noe av lånet blir 

omgjort til stipend ved fullført skoleår. 

 

Får jeg vitnemål etter 
folkehøgskolen?
Ja. Elevene får vitnemål for å ha gjennomført 

et år på folkehøgskole. Vitnemålet vil si noe 

om hva eleven har gjennomgått dette året. 

Fraværsprosenten vil også stå på vitnemålet. 

 

Får jeg noen tilleggspoeng ved  
å gå på folkehøgskole?
Ja. Du får to tilleggspoeng for videre studier 

enten fra folkehøgskole, fra militæret eller 

ved å ta 60 studiepoeng. Altså maksimalt 

to poeng uansett om du velger en, to eller 

alle tre alternativene, ikke to + to + to. 

Elever med mer enn 10% fravær får ikke 

to tilleggspoeng. Du må ha generell studie-

kompetanse for å få tilleggspoengene. 

Der som du går på folkehøgskole før du har 

oppnådd generell studiekompetanse (f.eks. 

etter 2. klasse videregående) vil du få de to 

tilleggspoengene så snart du har oppnådd 

generell studiekompetanse (etter 3. klasse 

videregående). Du mister altså ikke de to 

tilleggspoengene, du bare «lagrer» dem. 

 

hva slags fag har man på en 
folkehøgskole?
Når du søker på folkehøgskole velger du 

hvilken linje du ønsker å gå på. Du får da 

enten tilbud om plass på denne linja, eller 

tilbud om annen linje eller å stå på venteliste. 

Du kan velge mellom mer enn 300 ulike 

fag/linjer, men elevene har også andre 

fag. Vi deler ofte fagene opp i linje- eller 

fordypningsfag, valgfag og fellesfag. Valgfag 

velger man på skolen, og man har ofte flere 

små valgfag som byttes fra to-fire ganger 

i løpet av året. Fellesfag er fag som går på 

tvers av linjer og som gjerne hele skolen 

har sammen eller delt i mindre grupper. 

Hvor mye av hvert og hvordan det er bygd 

opp varierer mye fra skole til skole, så det 

er vanskelig å si noe generelt. På de fleste 

skolene vil elevene imidlertid ha en ganske 

variert skolehverdag med ulike fag hvor man 

delvis er sammen med linjefagsklassen og 

delvis er sammen med hele skolen. Mange 

skoler har spesielle prosjekter hvor hele 

skolen er involvert, slik som musikal, teater, 

solidaritetsprosjekt, skoletur eller annet. 

 

vil jeg ha utbytte av et år på 
folkehøg skole selv om jeg har hatt 
fag som formgiving, musikk, dans, 
drama e.l. på videregående?
Undervisningen på videregående og 

folkehøgskolen er forskjellig. Mulig heten til 

det praktiske arbeidet med faget er større på 

folke høg skolen, og friheten til å velge fokus er 

også større på folkehøgskole i og med at det 

er en pensumfri skole.  

har jeg mulighet til å jobbe ved 
siden av folkehøgskolen?
Dette vil være svært vanskelig. Et folke-

høg skoleår varer i ni måneder, men det 

er et komprimert år hvor man også har 

undervisning på lørdager. I tillegg kan det 

også være aktiviteter på skolen om kveldene 

og uker der du er ute på reise. Det vil derfor 

være vanskelig å jobbe i tillegg og samtidig 

få utbytte av folkehøgskoleåret. Det at året 

er komprimert er grunnen til at man får 

stipend for ti måneder i stedet for ni. Siden 

folkehøgskoleåret slutter i midten av mai, 

vil det for mange gjerne være en lenger 

sommerferie slik at man får jobbet mer etter 

folkehøgskolen.
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Abdoollah 
Hosseini

jusstudent

Abdoollah Hosseini hadde ingen 
motiva  sjon til å studere videre 
etter videregående, og visste ikke 
hva han ville bli. – For meg har 
folkehøgskoleåret betydd alt, sier han.

– I utgangspunktet var jeg veldig skeptisk 

til å gå et år på folkehøgskole. Jeg var redd 

for at det skulle oppleves som bortkastet tid. 

Samtidig visste jeg ikke hva jeg ville bli, og jeg 

hadde ingen motivasjon til å studere. 

FOlkehøg SkOle
åReT SnuDDe alT 
DeTTe. 

Jeg fikk både inspirasjon og motivasjon, og 

ble mye mer bevisst på hva jeg ville gjøre 

videre, sier Abdoollah Hosseini, som nå er i 

gang med sitt andre år som jusstudent. 

 – Å lære eller ikke lære handler ikke alltid 

om å lese mange bøker. Det handler om å 

lære av andre. 

På FOlkehøg
SkOlen Fikk vi 
kunnSkaP uTen å 
Pugge. 

Gjennom året lærte jeg å behandle alle 

mennesker med respekt, uansett hvem de er. 

Dialog er viktig, og med dialog kan man 

faktisk løse problemer før de blir verre. 

 – Egentlig kan du si at et år på folkehøg-

skole snudde hele livet mitt. Jeg har fått 

mange gode venner som jeg kommer til å ha 

kontakt med resten av livet, og selv har jeg 

forandret meg på en positiv måte. Jeg hadde 

ingen motivasjon til å studere eller gjøre noe 

med livet mitt. Nå studerer jeg jus, i tillegg til 

at jeg har en nesten fulltidsjobb i kommunen 

ved siden av.

Sara Azmeh 
Rasmussen

samfunns
debattant og 
spaltist 
i aftenposten

Sara Azmeh Rasmussen reiste fra 
Syria til en norsk folkehøgskole.  
– Folkehøgskolen gir erfaringer som 
hverken vanlig skole eller universitet 
kan by på, sier hun, og er ikke i tvil 
om at hun vil anbefale skoleslaget til 
andre.

– Folkehøgskolen var mitt første møte med 

norsk kultur. Det sterke fellesskapet i det 

lille skolemiljøet ga meg en forankring og 

lettet overgangen til en ny tilværelse i det nye 

landet, sier Sara Azmeh Rasmussen. Som ny i 

Norge var det mye nytt å forholde seg til, men 

Rasmussen understreker at det var positiv 

læring. 

 – Det viktigste jeg lærte dette året var 

at man ikke trenger å være verdensmester 

for å drive med noe. Jeg kom fra en kultur 

hvor karakterer betydde alt og konkurransen 

mellom elever drepte gleden i skolehverdagen 

og ødela den sunne selvfølelsen. På folke-

høgskolen måtte jeg ikke bevise at jeg var 

flink, eller best i klassen. Jeg presterte 

middels, tegnet portretter med feil propor-

sjoner, og betraktet min kunst med tilfreds-

het. Det var bra nok for meg. Jeg nøt det! 

 – Turen over Bergens sju fjell er kanskje 

den opplevelsen fra året jeg husker best. 

I Syria kjørte vi buss til et mål, et spesielt 

vannfall, et museum eller en gammel fest-

ning, så kjørte vi tilbake. Men den dagen gikk 

vi. Vi gikk i timer, opp og ned. Og så kom 

vi tilbake til bussen. Det var ikke noe å se! 

Jeg husker hvor frustrert jeg var da jeg satt i 

bussen med verk i alle ledd i beina og tenkte 

at nordmenn var rare.

Torunn 
Stavran  
johansen 

kundekonsulent 
i edison menlo 
reklamebyrå  
i porsgrunn

Torunn Stavran Johansen fikk et 
av sine viktigste arbeidsverktøy på 
folkehøgskole; et godt nettverk.

Torunn Stavran Johansen jobber som kunde-

konsulent i Edison Menlo reklamebyrå i 

Porsgrunn. Hun gikk på journalistlinje på 

folkehøgskole i 1995/96, og er klar på at det 

var dette året som staket ut kursen for hennes 

arbeidsliv.

 – Jeg hadde hørt mye bra om det faglige 

på den skolen jeg valgte. Det var viktig 

for meg siden jeg var fast bestemt på å bli 

journalist. Dessuten ønsket jeg å benytte 

muligheten til å bo et annet sted, og å treffe 

ulike typer mennesker, forteller Torunn.

 Etter året på folkehøgskolen studerte 

hun samfunnsfag og markedsføring, 

noe som resulterte i at andre former for 

kommunikasjon enn journalistikk ble mer 

aktuelt. Hun har derfor jobbet både med 

journalistikk, salg og markedsføring.

 – Jeg har alltid vært opptatt 

av kommunikasjon, og det er også 

fellesnevneren for jobbene jeg har hatt.

jeg haR OFTe 
FReM heveT 
beTyDningen 
av FOlkehøg
SkOle åReT, FOR 
ekSeMPel i jObb
inTeRvjueR.

At det var der jeg startet retningen for 

karrieren min. Jeg fikk også et godt nettverk 

på skolen, som jeg har hatt nytte av i arbeids-

livet.

 Torunn mener at det viktigste hun lærte 

på folkehøyskolen - foruten det faglige - var 

toleranse overfor andre mennesker, samt 

samarbeidsevner og teamarbeid. 

 – Det var et fantastisk og uforglemmelig 

år på alle måter, sier hun.
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vegard 
Grøslie  
wennesland 

leder i oslo auf

Hadde det ikke vært for året på 
solidaritetslinje på folkehøgskole, 
hadde ikke Vegard Grøslie Wennesland 
endt opp som politiker.

– Hvorfor valgte du å gå på folke høg

skole?

– Jeg lurte veldig på hva jeg skulle drive 

med etter videregående. Jeg ville lære noe, 

men jeg var skolelei og ville oppleve noe 

helt annet enn det jeg var vant til på skolen. 

Samtidig ville jeg gjerne gjøre noe fornuftig. 

Dessuten hørtes det fristende ut med et år 

uten karakterer og prøver. Jeg hadde også 

forventninger om å få sosialt utbytte av året.

– Hvorfor valgte du å gå på solidaritets

linje?

– Jeg ville utvide horisonten min. Dessuten 

ville jeg gjerne på felttur til Kenya, som 

solidaritetslinja tilbød på den skolen jeg 

valgte.

– Svarte året til de forventningene du 

hadde om folkehøgskole på forhånd?

– Ja, jeg lærte mye om nord/sør-problema-

tikk som jeg har tatt med meg videre. Både 

i valg av utdanning, og det at jeg har valgt 

å jobbe med politikk. Nå tar jeg en master i 

Midt-Østen-kunnskap ved siden av jobben i 

AUF. Det var i løpet av folkehøgskoleåret at 

jeg virkelig fikk øynene opp for politikken.

– Vil du anbefale folkehøgskole til 

andre?

– Ja, absolutt. Særlig hvis man er litt 

skole lei. På folkehøgskole beholder man 

læringsfølelsen, men slipper presset. Alle 

hadde hatt godt av et sånt år, uansett 

hvilken linje man velger. Og så er det jo ikke 

minst veldig gøy og sosialt. Vi var en veldig 

sammenspleisa gjeng, og jeg har fortsatt god 

kontakt med noen av dem. Vi må rett og slett 

spørre oss om Norge har råd til IKKE å satse 

på folkehøgskolene i fremtiden.

jon Hartvig 
Børrestad 

journalist og 
sportsanker i tv2

Folkehøgskoleåret var Jon Hartvig 
Børrestads første møte med TV som 
journalist. – Året her ble selve spring
brettet mitt for videre satsing innen 
TV, sier han.

– Jeg var nysgjerrig på TV-faget før jeg kom 

dit, men året på folkehøgskolen ga meg 

virkelig en bekreftelse på at det var dette jeg 

ville drive med, sier Jon Hartvig Børrestad. 

Skolen hadde et samarbeid med TV 

Buskerud, og sammen med studieturen til Los 

Angeles er alle de praktiske oppgavene de fikk 

gjennom året er noe av det han husker best.

 – Det var en stor iver i meg og mine 

med elever, og her fikk vi prøve oss på mange 

praktiske oppgaver. 

DeTTe vaR MiTT 
FøRSTe MøTe MeD 
Tv, Og heR FanT 
jeg FORT uT aT 
DeTTe vaR nOe 
jeg Skulle SaTSe 
viDeRe På.

Spesielt flott var det også at vi hadde utstyr, 

både kamera og redigerings verk tøy, til gjenge-

lig hele døgnet, sier han.

 – Folkehøgskolen kan fungere som et 

sterkt basisgrunnlag for studier videre, og 

du kan få mye ut av året om det er noe du 

brenner for selv. Et slikt år er helt klart noe 

jeg vil anbefale andre å velge! Hvis du er litt 

nysgjerrig på et fag, finner du fort ut i løpet av 

folkehøgskoleåret om dette er noe du vil jobbe 

med videre.

espen 
Schønfeldt

jurist i dysleksi
forbundet

Som fjortenåring kunne han ikke 
stave sitt eget navn. Lærerne og 
skolen hadde gitt ham opp. Espen 
Schønfeldt er overbevist om at året på 
folkehøgskole er en av grunnene til at 
han i dag kan kalle seg jurist.

– Hva har folkehøgskoleåret betydd for 

deg privat og karrieremessig?

– Etter å ha slitt med store lese- og skrive-

vansker igjennom hele barne- og ung-

doms  skolen og som drop out-elev var 

folke høyskoleåret viktig for meg. Året på 

folkehøgskole bidro til at jeg fikk lærings-

gleden tilbake og gikk fra å være frafallselev 

til å begynne på universitet. Uten året på 

folkehøgskolen ville jeg neppe blitt jurist. 

– Hva var det viktigste du lærte?

– At det å lære kan være noe helt annet enn  

å slite seg igjennom tunge bøker.

– Hvilke opplevelser husker du best?

– Lange kvelder og mye moro. På en måte 

ble skillet mellom skole og fritid opphevet, 

vi kunne like gjerne jobbe med revy eller et 

radioprosjekt på kvelden som i skoletiden.

– Vil du anbefale folkehøgskole til 

andre?

– Ja! Du får en unik mulighet til å lære noe du 

virkelig har lyst til å lære. Enten det dreier seg 

om å dyrke interesser innenfor teater, musikk 

eller friluftsliv eller om du ønsker å prøve deg 

som journalist. Mens videregående sliter med 

elevers feilvalg, og et frafall på over 30% er 

ikke det et problem på folkehøgskolen. Jeg 

kjenner mange som har gode opplevelser og 

minner fra folkehøgskolen, men ingen som 

angrer på det året. 

– Hvordan var det å jobbe uten å bli 

målt, uten karakterer og pensum?

– I den videregående skolen er det nødvendig 

med karakter for å sikre elevenes motivasjon. 

På folkehøgskolene trengs ikke karakterer 

for å motivere elevene til innsats, da skolen 

er motiverende i seg selv. En viktig fordel 

med fraværet av pensum og eksamen er at en 

lærer å undre seg og å stille spørsmål fremfor 

å reprodusere andres tanker. Som kanskje er 

det viktigste grunnlaget for både læring og 

kreativitet.
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Fra valgfagmenyen: 
Kor, kunst, grafikk, kaffebar, filmforståelse, 
web-design, foto, ballspill, salsa, psyk-
o logi, volleyball, Island: språk og kultur, 
litteratur, jazzhistorie, sosiologi, gitar, 
russisk, grafikk, pilates, årbok og elevstyrte 
valgfag f.eks. tegnspråk, førstehjelp, 
styrketrening …

Billedkunst og foto
Maling, tegning og grafikk. Foto, skulptur 
og utsmykkingsprosjekter. Teknikk og 
tematikk. Individuelle og eksperimentelle 
prosjekter. 

Film
Venner. Kreativitet. Lyd, lys, skuespill, regi, 
redigering, fiksjon, dokumentar, animasjon, 
musikk, historie. Filmklubb. Tur til Cuba/
Havanna. Final Cut Studio. Adobe 
 Creative Suit.

Foto – opplevelser
Digital fotografering  i studio og på tur  
i jungel og bakgater. Mote, reklame, sport, 
reportasje, konsert, natur og portretter.

Friluftsliv og fotoreiser
Varierte friluftsaktiviteter, basisferdigheter  
i friluftsliv, overnattingsturer, kanopadling, 
rafting,  fotostudio, fotoekskursjoner, natur-
foto, bildekritikk, Nord-Thailand, fjellturer, 
fiske på fjellet, i elva og på havet, jeger-
prøven og båtførerprøven.

International
This course introduces international 
students to Norwegian language, literature 
and culture. It includes excursions within 
Norway and Europe and provides a solid 
foundation for those who want to take the 
Bergen test. 

Jazz
Hovedinstrument, improvisasjon og sam-
spill innen ulike stilretninger. Jazz historie, 
teori, hørelære, arrangering, Logic/
innspilling. Tur til Cuba og København.

Reiseliv og samfunn
Teambuilding. Bærekraftig turisme. 
Natur- og kulturbasert turisme. Guide 
og reiseleder. Kulturforståelse og kultur-
kunnskap. Turismegeografi. Utvikling, 
fattigdom og bistand. Studieturer til 
spennende reisemål.

LandEts 
søRLIgstE 
FoLkEhøg-
skoLE
Velkommen til et kreativt år på 
landets sørligste folkehøg-
skole nær kulturbyen Kristian-
sand. Velg mellom 7 linjer og 
et mangfold av valgfag. 
Sammen med spennende 
medelever byr vi på kvalitet og 
nye opplevelser. Havutsikt og 
trådløst internett på alle rom. 
– Do what you love – love what 
you do!

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «AGDER» navn og adresse 
til 2030

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

agder Folkehøgskole

Adresse: Høgskoleveien 49, 4640 Søgne
Telefon:  38 16 82 00
E-post:  kontor@agder.fhs.no
Elevplasser:  100
Aldersgrense: 18 år
Eier: Agder Høgskolelag

www.agder.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

arbeiderbevegelsens 
Folkehøgskole ringsaker

Adresse: Stertiveien 26, 2390 Moelv
Telefon:  62 35 73 70
E-post:  post@afrmail.no
Elevplasser:  95
Aldersgrense: 18 år
Eier: Landsorganisasjonen i Norge (LO)

www.afr.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Opplev verden!
FOrstå verden! 
FOrtell verden!

FN-akademiet e
r enestående s

tudie og din 

inngangsport t
il forståelse 

av verden. FN 
er 

Undervisningen
 formidles av 

anerkjente sam
funns-

vitere og fors
terkes av spen

nende studietu
rer 

til steder som
 Geneve og Mid

t Østen med  b
esøk i 

organisasjoner
 innen FN-syst

emet som UNHCR
, WHO, 

ILO,UNDP,UNRWA
. FN-akademiet

 er der avgjør
elser tas 

og der hendels
er som former 

verden skjer!

FN-akademiet

Med pressefolk som lærere og et sterkt fagmiljø gir AFR deg 
en kickstart på din journalistkarriere. AFR tar deg med dit 
historie skrives, og lærer deg å formidle den. Du velger 
hvordan du vil formidle historien av lokal, nasjonal og  
internasjonal karakter; som fotograf, som utenriks- 
journalist, som webjournalist eller som  grafisk designer.  

Journalistskolen 

les mer på www.afr.fhs.no

Vi har følgende linjer:  

journalistikk • Grafisk desiGn • fotoGrafi   
fn-akademiet ...oG internat med enerom.



Exploring Bolivia/Brasil
Latin-Amerika, folk,
kultur, spansk,
opplevelser og bistand. 
Studietur: ca 4-5 uker.

Digital DesignFokus på det kreative.Foto, grafisk design,
webdesign,

film-/stor-skjermproduksjon.

Musikk; Artist

Fokus på eget instrument,
vokalteknikk og 

låtskriving. Live opp-

levelser, hjemmestudio
og musikkbransje.

Lydteknikk ogmusikkprodusjonStudio- og livearbeid,lyd, lys og scenerigg,digital musikkdistribusjon,låtskriving og arrangering.Cubase og ProTools.

SEA - Sport ExtremeAustralia
Dykking, surfing, raftingtandemhopp, friluftslivm.m.

Studietur: ca 4 uker iThailand og Australia.

Vertikal X Europa

Pudder og park, surfing,

klatring og downhillsykling.

Longboard, slakkline og

bratt friluftsliv.
3 studieturer til utlandet 

på tilsammen ca 4-5 uker.

Reiseliv
Australia/ThailandReiselivsfag, kultur,planlegging, turer og opplevelser.Studietur: ca 4 uker.

Drama/Teater

Skuespillerteknikk,
fortellerkunst,
forestillinger,

improvisasjon og regi.

Felles for disse 4 linjene er faget Kulturforståelse.Felles for disse 4 linjene er Produksjonsfag, turne og
studietur til New York i ca 1-2 uker.

Internasjonale linjerScene-/Produksjonslinjer

Interessefag:
I tillegg til linjefagene får du velge interessefag.
Sjekk hjemmesiden vår, http://bakketun.fhs.no
for mer informasjon.
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Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «BAKKETUN» navn og adresse 
til 2440

bakketun Folkehøgskole

Adresse: 7650 Verdal
Telefon:  74 04 91 00
E-post:  adm@bakketun.fhs.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Bakketun folkehøgskole 
 – tilknyttet Normisjon

www.bakketun.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole



Foto: One Jamholt

Foto: Maja KjelshusFoto: Lene Gundersen

Foto: Madeleine Nilsson

FotoArt
FotoFashion
Global
Tegneserie
Tegneserie2
Animasjon

Workshops
Valgfag
Seminarer
Turer

Pakkelise
 til:

India
Milano

London

Marokko

New York

BBudapest

St.Pete
rsburg

Raptusf
estiva

len

Comic Con

Nordic Lig
ht

ps: hus
k pass o

g papp
as kor

t

Til 
alle våre nye venner

Hilsen 
alle oss på Bjerkely

bjerkely Folkehøyskole

Adresse: 2266 Arneberg
Telefon:  62 95 65 00
E-post:  bjerkely@bjerkely.fhs.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelse tilknyttet Normisjon

www.bjerkely.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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folkehøyskole
Bjerkely

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole



borgund Folkehøgskole

Adresse: Hatleholen, 6012 Ålesund
Telefon:  70 17 76 00
E-post:  admin@borgund.fhs.no
Elevplasser:  110
Aldersgrense: 18 år
Eier: Sunnmøre Indremisjon

www.borgund.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Lag din egen timeplan
I tillegg til undervisning i ditt valgte reisemål, tilbyr vi mer enn  
30 valgfag innen

idrett

musikk

friluftsliv

forming

språk

filosofi

tro og liv

og mye mer. Du kan velge 12 av disse.

Dine interesser? – Nye interesser?
Du bestemmer!

Reiser, opplevelser og vennskap
Bli med på tur fra fjord til fjell på Sunnmøre, med båt, til fots og 
på ski. Felles utenlandstur. På fritida er det mulighet for fotball, 
volleyball, bibelgrupper og samtalegrupper, musikk og vokal 
aktiviteter. Et godt utstyrt skoleanlegg står klar til deg!

Velkommen til reiseskolen Borgund 
i Ålesund – en reise for livet!

Reisen starter her!
Klar for å reise videre? Bli med oss fra fjord til fjell og til verdens ende. Velg deg et reisemål og 
forbered deg på drømmereisen. En indre personlig reise – en sosial reise – en reise ut i verden.
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

buskerud Folkehøgskole 

Adresse: 3322 Darbu
Telefon:  31 90 96 90
E-post:  postmaster@buskerud.fhs.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Buskerud Høgskolelag

www.buskerud.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «Buskerud» navn og adresse 
til 1963



bømlo Folkehøgskule

Adresse: Olavsplasset 11, 5437 Finnås
Telefon:  53 42 56 50
E-post:  post@bomlo.fhs.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Bømlo Folkehøgskule

www.bomlo.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Fred og solidaritet – Afrika  Hvorfor er ressursene 
så skjevt fordelt? Vi lærer om dette og om organisasjoner, 
politikk, kultur og samfunn i Afrika. Det er tøft å oppleve hvor 
urett ferdig livet er i slummen, men vi skal også nyte Zanzibar og 
rafte på Nilen. Opplev Afrika på det beste, og det tyngste – og alt 
i mellom! Studietur til Kenya, Uganda og Tanzania i 4-5 uker.

Fred og solidaritet – Latin-Amerika  Vi reiser til 
kontrastfylte og fargerike land i Mellom-Amerika. Vi besøker 
en skole for arbeidende barn, bor i vertsfamilie, lærer spansk, 
opplever hverdagslivet i Guatemala, og hjelper til med å bygge 
ovner i en landsby. Vi vandrer også i det gamle mayariket Tikal, 
bader i Stillehavet og snorkler i det Karibiske hav. Du får minner 
for livet, og inspirasjon til å engasjere deg for en mer rettferdig 
verden. Studietur til Guatemala og Belize i 4-5 uker.

Psykologi  Vårt fokus ligger på sosialpsykologi og 
sosio logi der vi ser på gjensidig påvirkning mellom individet og 
dets sosiale sammen heng, utvikling av identitet, toleranse,  
diskri mi nering, mobbing og konflikt løsning. Vi vil blant annet 
ha bred kontakt med organisa sjoner som Leger Uten Grenser, 
Rafto stiftelsen og Norsk Folkehjelp. Studietur til Palestina 
og Israel hvor vi på nært hold opplever hvordan en konflikt 
påvirker folk og samfunn.

Musikal og teater  Dette er linja for deg som er glad
 i sang, dans og teater. Du vil få grunn trening i vokalbruk,  
skue spiller arbeid og noe dans gjennom året. Vi setter opp  
en highlights forestilling på høsten og en musikalproduksjon  
på våren. Vil du utvikle dine kreative evner sammen med  
andre likesinnede, er dette absolutt noe for deg.  
Studietur til New York og BROADWAY!

Mat med smak av verden  På denne linja får du lære
 hvordan du enkelt lager spennende matretter fra smakfulle 
og sunne råvarer. Vi henter inspirasjon fra både inn- og utland, 
og ser også nærmere på økologisk mat, vegetarretter og ulike 
trender. Dette er linja for deg som vil ha et alternativ til usunn 
og smakløs industriell mat. Bli med å forandre på mat-Norge! 
Studietur til Italia, italiensk matkultur og vingårdsbesøk!

Friluftsliv – Sør-Afrika  For deg som ønsker et år fullt
 av aktivitet og naturopplevelser! Vi padler havkajakk, går 
fjellturer, er ute i båt, reiser på brevandring, klatrer inne og ute, 
går på skiturer og overnatter i telt, hytte og snøhule. Hva med 
strikkhopp ved Åkrafjorden eller bølgesurfing på Karmøy eller 
Jæren? Mulighetene er mange – og du er med og bestemmer 
hva vi skal gjøre! Studietur til Sør-Afrika med snorkling, rafting, 
klatring, surfing, rapellering, strikkhopp, safari og masse mer!

Ønsker du et annerledes og nyttig studieår? Bømlo Folkehøgskule har et spennende 
og variert linjetilbud med hovedfokus på miljø, solidaritet og fredsskapende arbeid. 
Vi legger også vekt på at du skal utvikle dine evner innen kommunikasjon, konflikt
løsning og samarbeid – noe som vil gi deg store fortrinn når du skal videre i studier 
og arbeidsliv. Vi garanterer et folkehøgskoleår du aldri vil glemme!

 Vi lokker fram 
       det beste i deg 

10 dagers felles skoletUr til kiNa • felleskap • forming • mat • glede • fisking • dans • samarbeid  • idrett • EGET BAD OG WC PÅ HVERT ROM • spansk 
vennskap • gymsal • scene • datarom • kajakk • mørkerom • klatrevegg • filmrom • fredsfestiVal • peisestue • sjøhus • formingsrom • båter • havet 
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Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

danvik Folkehøgskole 

Adresse: Fagerlibakken 1, 3046 Drammen
Telefon:  32 26 76 00
E-post:  info@danvikfhs.no
Elevplasser:  170
Aldersgrense: 18 år
Eier: Danvik FHS IM eies og drives som en 
 selvstendig stiftelse opprettet av Vestfold-
 Telemark og Buskerud kretser av KFUK/KFUM 
 og Normisjon region Vestfold-Buskerud

www.danvikfhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Få profesjonell opplæring og  
 praktisk  erfaring.  Opplev de ulike   
fagene fra innsiden, og skaff deg  kontakter 

i  bransjen. Mange har fått  realisert 
drømmene sine gjennom et år på Danvik. 

DRØMMER DU OM 
 EN K EATIV JOBB?

SE MER PÅ DANVIKFHS.NO

ANIMASJONSFILM Teoretisk og praktisk innblikk i ulike 

animasjonsteknikker som tegnefilm, stop-motion (dukkefilm) 

og cutout. Idé, historiefortelling og storyboard. 

FILM Kamera, lys, lyd, redigering. Virkeliggjør ideene dine gjennom levende 

bilder. Utvikling av manus og produksjon av kortfilm. Flere er blitt nominert til 

Amandus. Opplev filmfestival i Berlin.

FORFATTERSTUDIET Vil du gi ut bok eller skrive filmmanus? Etablerte forfattere gir deg individuell vei ledning og innføring i kreative skriveprosesser innen de fleste sjangere.

FOTOSTUDIET Lær deg de smarte 

triksene fra idé til ferdig produkt. Digital 

arbeidsflyt, lysteknikk, digitalt og analogt 

mørkerom og studioarbeid.  Dokumentar-, 

reise-, portrett- og kunstfoto.

KULTUR & EVENT Konserter, festivaler, show og events. Krevende, men utrolig 

gøy å gjennomføre et vellykket arrangement. Kom på innsiden av  bransjen.  

Få kunnskap og erfaring i hvordan du skal mestre dette spennende faget.

MUSIKKPRODUKSJON I dag realiserer mange musikere og 

 produsenter ideene sine med kun en datamaskin og et lydkort. Lær å lage 

og programmere låter og musikk for TV, film, foto, scene og utgivelse.  

Du samarbeider med profesjonelle som har lært seg de fleste triksene. 
RADIO &  
LYDPRODUKSJON Vi har egen konsesjon og er på lufta 30 timer i uka. 

Kommersiell radiodrift, programledelse, journalistikk, nyheter, dokumentar og 

hørespill. Enkel lydproduksjon av jingler, spots og promoer.  

SKUESPILLERTEKNIKK Opplæring i teater- og filmskuespill. En 

kollektiv arbeidsform der du lærer å bruke kropp og stemme. Året  

vil bl.a. inneholde karakterarbeid, tekstanalyse og improvisasjon. 

TV-PRODUKSJON Profesjonelt TV-håndverk; både foran og bak 
kamera. Her får du blant annet jobbe med flerkamera, debatt, show, 
magasin, drama og reportasje. 

STUDIETURER
Danvik har bygd relasjoner i Hollywood 

i over 20 år, og denne turen er unik. 

 Skuespillere, produsenter, musikere, 

dansere, filmfolk … Vi møter  profesjonelle 

aktører som få andre får møte.

I skarp kontrast til USA står turen til 

 Aserbajdsjan; – en annerledes verden som 

vil gi deg sterke inntrykk og fascinerende 

minner for livet.

FORDYPNING OG VALGFAG I fordypningsukene kan du få du et  innblikk i de andre linjene eller  supplere linjefaget ditt. TV, radio, teater, manus, foto, musikk … Vi tilbyr også sport, språkkurs og kor. De fleste er med på Danvikrevyen som arrangeres i  samarbeid med Drammens Teater.

R

FACEBOOK.COM/DANVIKFHS
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

DANVIK 100 ÅR



elverum Folkehøgskule

Adresse: Strandbygdveien 143, 2408 Elverum
Telefon:  62 43 52 00
E-post:  post@elverumfhs.no
Elevplasser:  130
Aldersgrense: 18 år
Eier: Peer Væringsaasens Nationalfond

elverumfhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

•  BACKPACKER / EKSTREMSPORT

•  KUNST / HÅNDVERK

•  NORWEGIAN – CULTURE / ADVENTURE

•  FOTO / OPPLEVELSER

•  SNOWBOARD

elverumfhs.no /elverumfhs

•  AFRIKA – BISTAND OG KULTUR

•  BAND – ROCK, POP & SOUL
•  FRILUFTSLIV / EKSTREMSPORT

•  TEATER / MUSIKAL
LINJER

VALGFAG: Aerobic, Blogg/webdesign, Diskusjonsforum, Filmklubb, Kultfilmklubb, Fotball, Foto, 
Friluftsliv, Gitar, Glassfusing, Hobbygruppe, Håndball, Jakt og fiske, Keramikk, Klatring, Kickboksing, 
Knivmaking, Kor, Manus/comics, Mørkerom, Moro m/ Marius, Photoshop, Piano, Ski- og snowboard, 
Smykkeverksted, Strikking, Styrketrening, Teater og sceneshow, Tegning/maling, Trykk, Turnégruppe, 
Ulltoving, Videoproduksjon, Volleyball og Yoga.

FELLESFAG: Mediefag, Miljøfag, Verden i dag, Allsang/storkor, OL-uke, Teateruke  og seminarer.

STUDIETURER: Norge, Namibia, Uganda, Portugal og Lamu samt flere steder i Alpene, Øst-Europa, 
Spania og Skandinavia i tillegg til storbyer som London, Paris og Barcelona.
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Fana Folkehøgskule 

Adresse: Mildevegen 190, 5259 Hjellestad
Telefon:  55 52 63 60
E-post:  fana@fana.fhs.no
Elevplasser:  100
Aldersgrense: 18 år
Eier: Nord- og Midthordland Høgskulelag

www.fana.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

VELKOMMEN TIL

BERGEN!  

Bli med  oss til Orknøyene!
             I tillegg til utenlandstur med 
linja får du muligheten til å seile med 

Statsraad Lehmkuhl til Orknøyene.
Turen er et frivillig ekstratilbud.

God mat!
Du får servert frokost, 

lunsj, middag og kveldsmat.
Vi får mye skryt for maten på Fana!

Ukulele til alle!
Gled deg til å bli med i 

skolens ukuleleorkester.
Alle er med - nybegynnere og flinkiser.

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «Fana» navn og adresse 
til 452 93 509



Fjordane Folkehøgskule

Adresse: Skulevegen 32, Boks 130, 6770 Nordfjordeid
Telefon:  57 88 98 80
E-post:  ffhskule@online.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Eigarlaget for Fjordane Folkehøgskule

www.fjordane.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

sIRkUsLInJE
Lær sjonglering, flammer, akrobatikk, 
trapez/tøy, einhjuling, klovneri, fysisk 
teater, gå på line osv. Ingen krav til 
forkunnskaper. Vi besøker sirkusskule i 
utlandet.

kUnst/Foto
Prøv ut ulike uttrykk! Du får ein spennande 
miks av tegning, maling, foto, keramikk/
raku og glassarbeid. Tur til Spania.

1. ÅRs hEstELInJE
Bruk eit år på ein av Norges beste 
hesteskular. Anlegg med 2 ridehallar og 
flombelyst utendørsbane. Undervisning 
i dressur, sprang, køyring, ride- og 
køyreteori, feltritt, grønt kort, fôring, avl, 
veterinærfag, stell av hest og utstyr, 
beslag- og salmakarlære, terapiriding og 
showriding. Du kan ta med eigen hest. 
Tur til verdens største hingstekåring, 
Herning (DK).

2. ÅRs hEstELInJE
Stikkord er hest og konkurranse, innriding/
innkøyring av unghest og mange andre 
disiplinar. Du må disponere eigen hest. 
Tur til Herning (DK).

BU- og aRBEIdstREnIng
Tilrettelagt tilbud for deg som treng 
trening i å mestre livet og kvardagen. Du 
får m.a. jobbe i stallen og lære å ri.

Vi er størst på hest, spesielle med sirkus og kreative med kunst/foto/glass

UtVIkLIng, gLEdE 
og VEnnskaP
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Folkehøgskolen
69°nord 

Adresse: 9056 Mortenhals
Telefon:  77 72 72 71
E-post:  kontakt@69nord.no
Elevplasser:  50
Aldersgrense: 18 år
Eier: Selvstendig stiftelse

www.69nord.no

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS med navn og adresse 
til 917 86 001

Den lille skolen med de store opplevelsene!

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Linjer
Friluftsliv Nordkalotten
Friluftsliv og Hundekjøring
Seiling og ski
Friluftsliv og Sportsfiske
Friluftsliv og Idrett

Linjeturer
Langtur på Nordkalotten
Hundekjøring på Svalbard
Seiling i Kroatia
Ørretfiske i Slovenia
Tinderangling og terrengsykling i Alpene

Følg oss på 69nord.no eller facebook.com/69nord

du finner oss 6 mil utenfor tromsø, omgitt av fantastisk natur!



Folkehøgskolen sørlandet

Adresse: Folkehøyskoleveien 30, 4760 Birkeland
Telefon:  37 28 11 00
E-post:  post@fhssorlandet.no
Elevplasser:  124
Aldersgrense: 18 år
Eier: Normisjon, Indremisjonsforbundet, KFUK/M

www.fhssorlandet.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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               skjærgården
svømmebasseng, musikkstudio, f   
f   fliser bad              biljardrom
 film                                      stuer,
bad                                         med
fliser                                      gym-
god                                        showgod                                        show
mat                                        styrk-
turer                                      variert
hygge                                    linje-
pplevelser                     bålkos
Norges største       handlesenter, Norges største       handlesenter, 
fiber fiber på rommet, lysløyper, 
bil- verks instrumenter,

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «Sørlandet» navn og adresse 
til 1938

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Follo Folkehøgskole 

Adresse: Østbyveien 3, 1540 Vestby
Telefon:  64 98 30 50
E-post:  post@follo.fhs.no
Elevplasser:  105
Aldersgrense: 18 år
Eier: Akershus fylkeskommune

www.follo.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

10 gode grunner for å velge Follo
folkehøgskole:

 Skolens varierte fagtilbud
 Moderne undervisnings- og

 arbeidsrom
 Utenlandsturene
 Moderne internater og trådløst

 nettverk
 Kulturtilbudene i Oslo
 Dyktig og engasjert

 personale  samt spennende
 gjestelærere

 God og sunn mat
 En skole med vide horisonter

 og internasjonale kontakter
 Fine turområder
 Sentral beliggenhet -

kun 25 min fra Oslo

BAND –  bandspilling er hovedaktivitet. I tillegg enetimer på instrumentet, lydstudio,
låtskriving, filmmusikk, workshops, konserter, eget bandhus med bra utstyr

DANS – moderne dans, hip hop, jazzdans, klassisk ballett, stepp, dansehistorie,
improvisasjon og koreografi

FILM – fra idé til premiere, fordypning i kortfilm, reklamefilm og musikkvideo,
produksjonsledelse, manusarbeid, regi, redigering, effekter, foto, lys og lyd

KUNST – billedkunst, keramikk, trearbeid, kunstfoto, scenografi, kostymer, dukker
og masker

MUSIKAL – skuespillerteknikk, stemmebruk, sangteknikk, showdans og stepp

VOKAL – kor, gruppe- og solosang, sangteknikk, scenisk trening og fremføring,
studioarbeid

HUMANITÆR linje planlegges – mulig oppstart høsten 2013!  Følg med på vår
hjemmeside for mer info!

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «Follo» navn og adresse 
til 1960



Fosen Folkehøgskole

Adresse: 7100 Rissa
Telefon:  73 85 85 85
E-post:  kontor@fosen.fhs.no
Elevplasser:  62
Aldersgrense: 18 år
Eier: Fosen folkehøgskolelag

www.fosen.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

BÅTBYGGING Vær med fra treet står i skogen til båten fl yr på bølgene! Reisen starter med tømmerhogst og ender i en 

selvbygd båt SEILING Lær å seile, naviger mellom holmer og skjær, og bli handlekraftig og samarbeidsorientert. Bær en tusen-

årig arv etter kystfolket videre! FRILUFTSLIV Med basis i hvordan naturfolk har brukt naturen i tidligere tider tar vi deg med på en 

reise innen friluftslivets mangfoldighet. ØKOLOGISK JORDBRUK Fosen folkehøgskole har egen gård med dyr. Vi dyrker 

poteter og grønnsaker, urter og korn. HÅNDVERK OG DESIGN Ull og skinn fra våre egne villsauer, planter til farging av farging av garn, pil 

til fl etting og trematerialer fra skogen. Dine hender og ideer er med på hele prosessen, fra råmateriale til ferdig produkt. MAT FRA JORD 

TIL BORD Fra jord til bord, fra sjø til havets festmat! Vi henter råvarer på åkeren, i skogen og i sjøen. Vi bearbeider, foredler og konserverer.

TETT PÅ LIVET 
OG NATUREN

Mer enn en skole

VELG BLANT 6 SPENNENDE LINJER:

www.fosen.fhs.no

TETT PÅ LIVET 
OG NATURENMer enn en skole
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Fredly Folkehøgskole 

Adresse: 7353 Børsa
Telefon:  72 86 29 90
E-post:  kontor@fredly.fhs.no
Elevplasser:  130
Aldersgrense: 18 år (19 år på Security)
Eier: Stiftelsen Fredly folkehøgskole 
 – tilknyttet Normisjon

www.fredly.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «FREDLY» navn og adresse 
til 2030

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Max o2 – ski, sykkel og løp
Friluftsliv – Xtreme
Friluftsliv – Idrett
Brett, ski og surf
security

treningsinstruktør – dancemix, step og fitness
treningsinstruktør – Puls, Pump og Pt
Bistand – destinasjon X
Lederutvikling

Fredly er en skole som ønsker å skape endring. Gjennom året gir vi deg faglig kunnskap og utfordringer. 
Fredly er en sporty skole med mye idrett og friluftsliv. Godt humør og raushet preger hverdagen vår.

1 treningssenter, 6 valgfagdager, 9 linjefag, 52 valgemner, 130 elever på tur til Hellas

Året som forandrer



grenland Folkehøgskole

Adresse: Tveitanveien 58, 3946 Porsgrunn 
Telefon:  35 56 04 50
E-post:  info@grenland.fhs.no
Elevplasser:  106
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelse

www.grenlandfhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Grenland
– stedet du vil ønsk

e 

deg tilbake til!

Bestill skolebrosjyre: Send SMS med kodeord GRENLAND til 2223 les mer på www. grenland.fhs.no

Et spennende år, med spennende reisemål!

gled deg!

REISELIV Egypt/NewYork  •  HÅNDBALL New York  •  SANDVOLLEY Brasil  •  FOTBALL England/Spania  •  REISE/
BISTAND Kenya/Tanzania  •  ESTETISK REISEMIX Mexico  •  BACKPACKER Australia  • BOTRENING London  

Alle reiser til Italia!          

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «grenland» navn og adresse 
til 2223

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

hadeland Folkehøgskole 

Adresse: Augedalsvn 15, 2760 Brandbu
Telefon:  61 33 96 00
E-post:  post@hafos.no
Elevplasser:  94
Aldersgrense: 18 år
Eier: Hadeland folkehøgskole SA

www.hafos.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Selvutvikling - Kreativitet
Livskvalitet

Eksempel på valgfag: • Yoga • Zen • Qigong • Aikido 
• Taekwondo • Aromaterapi • Koreansk språk • Shiatsu 

• Sangteknikk • Keramikk • Glasskunst • Bueskyting
• Sverd • Tegning • Maling • Akupressur 

• Drømmearbeid og mye mer...

Trening og kosthold
Ny linje i trening og kosthold inspirert av Østens filosofi.

Følg med på vår nettside.

Martial Art og Zen
Martial art kultiverer kropp, sinn og ånd. Zen gjør oss 

oppmerksomme i øyeblikket. Taekwondo forener disse to til
en komplett praksis.

Helse og helhet
Naturmedisin, kreativitet og selvutvikling. Vi inspireres av 

østlige og vestlige holistiske, naturmedisinske metoder, ser
på aromaterapi og akupressur, trener qigong og meditasjon.

Yoga
Yoga er en helhetlig metode for fysisk og spirituell praksis og

har som formål å bringe deg i balanse på alle plan.

Aikido
Aikido er en Japansk kampkunst kjent som "The Art of

Peace". Den er inspirert fra Samuraienes sverdtradisjoner og
Buddhistisk/Taoistisk filosofi.

Studieturer: India - Korea - Kina - Japan

Når veien blir målet: www.hafos.no
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hallingdal Folkehøgskule

Adresse: 3550 Gol 
Telefon:  32 07 96 70
E-post:  post@hallingdal.fhs.no
Elevplasser:  92
Aldersgrense: 18 år
Eier: Hallingdal Høgskulelag

www.hallingdal.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

BRATT ART·LAB FRILUFTSLIV

IDRETTSKI&BRETTREISSWITCH

VALGFAG • AKTIVITETER • OPPLEVELSER • GLEDE

HALLINGDAL FOLKEHØGSKULE ER EN SKOLE FOR DET HELE MENNESKET

KLATRING & TOPPTURER
KLATREREISE
STISYKLING
FRIKJØRING

SNØ & SKREDLÆRE
ISKLATRING

VEIVALG

SKI & BRETT
TRENINGSLEIR LANZAROTE

BALLSPILL
FRILUFTSLIV

SYKLING
RIDDERRENNET

TRENING

DIGITAL FOTO & VIDEO
INSTALLASJONER

TEGNING & MALERI
LYD SOM KUNST
GRAFISK DESIGN

UTSTILLINGER
LINJEREISEN “ART·ADVENTURE”

HORISONT
BACKPACK

KULTUR & NATUR
SKI & BRETT

STORBY
OPPDAGELSE

FOTO

TOPPTURER PÅ SKI I ALPENE
BREKURS & FJELLKLATRING

TINDERANGEL
KANOPADLING

TOPPTUR SKI&BRETT
HUNDEKJØRING

KITING & SKISEILING

TUR TIL ZILLERTAL-MAYRHOFEN
RAILING & HOPPING

SURFING
DOWNHILL
OFFPISTE

SLAKK LINE
TRAMPOLINE
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

hardanger Folkehøgskule 

Adresse: Hordatun, 5781 Lofthus
Telefon:  53 67 14 00
E-post:  kontor@hardanger.fhs.no
Elevplasser:  84
Aldersgrense: 18 år
Eier: Hardanger Høgskulelag

www.hardanger.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ



haugetun Folkehøyskole

Adresse: Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy
Telefon:  69 36 27 20
E-post:  haugetun@haugetun.no
Elevplasser:  110
Aldersgrense: 18 år
Eier: Normisjon, region Østfold

www.haugetun.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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www.haugetun.no

Et år for livet!
Våre klasserom er ikke som alle andres 

Fotball  
Fire treningsøkter i uka. Fantastiske 
treningsforhold hele året, både ute og inne. 
Mange kamper og turneringer. Reiser: tyrkia og la Manga.

DEstinasjon latin-aMERika
2 uker til Guatemala. 1 uke til Den dominikanske republikk. 
slum, batayer, vulkantur, jungel, pyramider, stillehavet og 
karibien. språkskole i Malaga.

HElsE, psykoloGi oG sosialFaG
psykologi, helsefag, treningsstudio, sosialfag med 
ekskursjoner, innblikk i ulike yrker, lage god mat, 
mange samtaler og diskusjoner. Reiser: Constanta og Roma.

sanG sCEnE stuDio
solo-, gruppe-, og korsang, vokal produsering, eget lydstudio, 
CD-innspilling, audition-trening, musikal-arbeid og konserter.
Reiser: norgesturné og usa med new york og new orleans.

puls - FitnEss, styRkE, ERnæRinG
Et år med variert trening og læring om kosthold og 
ernæring. tett samarbeid med treningssenter.
Reise: usa med new york og new orleans.

MiDDElHaVEt - spania, italia, HEllas
kultur, mat, språk, historie, filosofi, mytologi og 
tre reiser på sammenlagt ca 4 uker.
Reiser: sør-spania, italia og øyloffing i Hellas.

H a u g e t u n  F o l k e H ø y s k o l e
Haugetun er skolen for deg som ønsker et annerledes år. 
en skole uten fasit. Du blir bedre kjent med deg selv, med 
Jesus og med andre deler av verden. Her kan du realisere 
drømmene dine og få opplevelser du aldri hadde drømt 
om sammen med mennesker du vil drømme om resten av 
livet. Haugetun er et år for livet! og det neste.

F r i t i D  o g  va l g Fa g
vi arrangerer turer til konserter, strikk-hopp, fotball-
kamper, alpinanlegg, fallskjermhopp, osv. På skolen har 
vi quiz-kvelder, turneringer, spillekvelder, hyggekvelder, 
elevkvelder, med mer. Du har over 30 valgfag å velge  
mellom - bl. a. sjakk, golf, klatring, matlaging, dykking,  
friluftsliv, dans, piano, forming, bowling, kampsport...

H v o r
Midt mellom Fredrikstad og sarpsborg - to byer med gode 
transport, kultur, fritidstilbud. kino, konserter, shopping, 
aktivitets- og treningssentre - alt bare 10 min. unna. et 
kvarter til Moss lufthavn rygge, 10 min. til buss og tog.

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «HAUGETUN» navn og adresse 
til 1938
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hedmarktoppen Folkehøyskole 

Adresse: Boks 1070, 2305 Hamar
Telefon:  62 51 93 70
E-post:  post@hedmarktoppen.no
Elevplasser:  140
Aldersgrense: 18 år
Eier: Pinsebevegelsen i Norge

www.hedmarktoppen.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Dans
• moderne/ samtidsdans/ jazzdans
• pilates
• koreografi og kreativitet
• helaftens danseforestilling
• tur til Sør-Amerika, USA eller Asia

Kreativ
• foto film og photoshop
• tegning, maling og interiør
• høsttur til Roma
• langtur til New York, LA og Hawaii

Musikk
• band, hovedinstrument og studio
• konserter  
• langtur til Sør-Afrika, Asia eller Afrika

Disippeltrening Musikk
• bli bedre kjent med deg selv, 

Jesus og Bibelen
• lovsangsteam, band, låtskriving m.m
• praksisturer i Norge

- misjonsreiser til andre land 
og kulturer

Disippeltrening Sport
• bli bedre kjent med deg selv, 

Jesus og Bibelen
• praksisturer i Norge

- misjonsreiser til andre land 
og kulturer

• ballspill, alpint, klatring m.m

X sport  
• all form for snow-skate-longboard
• barmarkstrening og akrobatikk
• langtur på snowboard eller surfebrett
• surfing på Hawaii

Utfor  
• ski/snowboard
• klatring, longboard, akrobatikk, surf
• fartsfylt og luftig Utfordring
• tur til Alpene, og langtur til Hawaii

Idrett og Villmark
• idrett - mye ballspill 
• variert friluftsliv hele årstider 
• ca 70 døgn på tur i inn- og utland
• dykkertur til Egypt, langtur til Hawaiii

utfordringer - opplevelser -
skoletur til HAWAII

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole



holtekilen Folkehøgskole

Adresse: Micheletsvei 55, 1368 Stabekk
Telefon:  67 51 80 40
E-post:  holtekilen@holtekilen.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Det Norske Baptistsamfunn

www.holtekilen.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Sosiologi på 
gateplan

• Forbrytelse/straff
• Livet på gata
• Rusavhengighet
• Psykologi
• Rusomsorg
• Subkulturer
• Fattigdom
• Forskjellsnorge
• Førstehjelp
• Hjemløs i Oslo
• San Francisco tur

Sør-Afrika

• Studietur til 
••Sør-Afrika
• Nord-sør 
••spørsmål
• Urbefolkning
• Afrikakunnskap
• Praksis i     
••barneskole
• Hiv/aids
• Menneske-
••rettigheter
• Fattigdom

Film/Foto 

• Storyboard
• Kortfilm
• Photoshop
• Dokumentar
• Musikkvideo
• Analog fotografering
• New York tur
• Lyssetting
• Regi
• Manus
• Kamera
• Klipping

Musikk/Studio

• Musikkproduksjon
• Innspilling
• New York tur
• Studio
• Band
• Arrangering
• Hovedinstrument
• Logic Pro
• Samspill
• Konserter
• Hørelære
• Musikal

Mote/Design

• Catwalk
• Festklær
• Design
• New York tur
• Farger
• Stil
• Kreasjoner
• Vesker
• Motetegning
• Motehistorie
• Kunst
• Trender

Vokal/Studio

• Solist
• Vokalarrangering
• Sangteknikk
• New York tur
• Studio & band
• Konserter
• Improvisasjon
• Formidling
• Noter
• Besifring
• Mikrofonteknikk
• Sound

Ta spranget
  -med storbypuls!

Fo
lk

eh
øg

sk
ole

n ved Oslo!

holtekilen.no

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «holtekilen» navn og adresse 
til 1963
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hurdal verk Folkehøgskole 

Adresse: 2090 HURDAL
Telefon:  63 92 06 00
E-post:  post@hvf.no
Elevplasser:  110
Aldersgrense: 18 år
Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband

www.hvf.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

IDRETT BALL MUSIKK RIDNING

EXPLORE 
SØR- 
AMERIKA

FRILUFTSLIV

ADVENTURE

SNOW KITE SURF

SØM MOTE 
INTERIØR

dItt VaLg



høgtun Folkehøgskole

Adresse: 6639 Torvibukt
Telefon:  71 29 13 30
E-post:  kontor@hogtun.no
Elevplasser:  100
Aldersgrense: 18 år
Eier: Normisjon, Misjonssambandet 
 og Indremisjonsforbundet

www.hogtun.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «Brosjyre» navn og adresse 
til 474 76 202
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idrettsskolen numedal 
Folkehøgskole 

Adresse: 3626 Rollag
Telefon:  31 02 38 00
E-post:  kontor@idrettsskolen.com
Elevplasser:  103
Aldersgrense: 18 år
Eier: Rollag kommune

www.idrettsskolen.com

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen



jeløy Folkehøyskole

Adresse: Nokiaveien 30 B, 1516 Moss
Telefon:  69 91 10 70
E-post:  office@jeloy.fhs.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Frelsesarmeen

www.jeloy.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS med navn og adresse 
til 952 36 135
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jæren Folkehøgskule 

Adresse: Søren Øvretveits veg 9, 4352 Kleppe
Telefon:  51 78 51 00
E-post:  admin@jarenfhs.no
Elevplasser:  95
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Jæren folkehøgskule

www.jarenfhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS med navn og adresse 
til 464 33 475

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

surf
Jæren er Norges surfeparadis. Med sine 
lange strender og utfordrende bølger vil 
et år på Surf være et aktivt år. Det å surfe 
på en bølge gir en sterk opplevelse. Jæren 
folkehøgskule og surf er valget om du 
søker et år ”helt på kanten”.

Interiør
Linje for deg som ønsker å være kreativ 
og sette preg på omgivelsene dine! Vi 
jobber både praktisk og teoretisk med 
f.eks. oppussing av brukte møbler, farger, 
tegning og design.

Film og foto
En praktisk linje hvor vi lærer foto og 
både lager og ser på film. Du lærer bruk 
av speilrefleks og videokamera og det å 
fortelle en historie i lyd og bilde. Vi bruker 
tid i fotostudio og vi lager kortfilmer hvor 
du er regissør. 

Foto
Unike natur- og lysforhold gjør området 
perfekt for fotografering av fugler, dyr og 
landskap. Inne bruker vi eget fotostudio til 
portrettfoto m.m. Du får grundig opplæring 
i bruk av speilreflekskamera og tilbehør.

Bu og Fritid
Linje for fem psykisk utviklingshemmede 
som vil lære å bo for seg selv. Vi gir 
deg trening, støtte og hjelp i en bo- og 
fritidssituasjon.

Musikk
På musikklinja vil du få opplæring, 
inspirasjon og veiledning til å videreutvikle 
dine musikalske ferdigheter i samspill med 
andre. Skolen har gode lokaler, utstyr og 
eget digitalt studio der du kan boltre deg, 
øve og spille så mye du bare vil.

sosial 
Linja for deg som har tenkt en vei videre 
innen helse- og sosialsektoren, men 
kanskje ikke helt vet hva som passer deg 
best. Fagområdene er sosialkunnskap, 
sosiologi, barnevern og psykologi. Du får 
variert undervisning og erfaring gjennom 
praksis, ekskursjoner og besøk fra 
spennende fagfolk og organisasjoner. 

Et afrikansk eventyr!
Felles studietur for hele skolen til 
spennende Sør-Afrika. Opplev dette 
fantastiske landet på nært hold. Bli 
med på safari og se løver, leoparder og 
elefanter! Med landets storslåtte natur og 
rike kulturliv er det et hav av spennende 
mål å besøke.

Besøk nettsidene våre www.jarenfhs.no 
for mer informasjon om skolen vår!

ditt år!
Jæren folkehøgskule er en 
frilynt folkehøgskole sør for 
Stavanger. Vi legger vekt på 
fellesskap og opplevelser. 
Et sosialt år med nye venner, 
spennende fag, turer og gode 
erfaringer. Vi trenger din hjelp 
for å skape en god skole – en 
skole å bli glad i.



karmøy Folkehøgskule

Adresse: Postboks 264, 4291 Kopervik
Telefon:  52 84 61 60
E-post:  adm@karmoy.fhs.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Karmøy folkehøgskule

www.karmoy.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS med «Karmøy» navn og adresse 
til 2030

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

hos oss VELgER dU to LInJER!

to LInJEVaLg = stoR VaRIasJon!
Vi tilbyr 12 linjer. Hos oss velger du to  
– du velger en fra hver kolonne:

Mer info, bilder og video fra linjene – se 
våre hjemmesider www.karmoy.fhs.no!

VaLgFag
Eksempel: Gitar, foto, veien til førerprøven, 
ballspill, dans, drama og sport

FELLsFag
Gym, kor- og allsang, livssyn- og 
kulturforståelse

stUdIEtUR tIL kIna
Hele skolen drar til Beijing, Kina (Den 
Kinesiske Mur, Den Forbudte By, Den 
Himmelske Freds Plass, OL-anleggene, 
akrobatikkshow og mye mye mer

LInJEtURER
Inn – og utland (eksempel Alpene, 
Barcelona, London og Sør-Amerika)

kaRMøY?
Like ved Haugesund, mellom Bergen 
og Stavanger. Karmøy – en øy på 
Norges beste vestkant med 40.000 
innbyggere. Hav, sandstrender, lyngheier, 
hyggelige mennesker, flyplass og gode 
kommunikasjoner

FRItId
Mange fritidstilbud på skolen og i nær-
miljøet, et steinkast fra skolen ligger et 
idrettsanlegg med svømmebasseng, 
trenings muligheter, kunstgressbane, 
sandvolley- og tennisanlegg samt en 
fin lysløype

annEt
En frilynt folkehøgskole
Populær skole med mange fornøyde 
elever. Et engasjert personale som har lyst 
å gi deg et fantastisk år på Karmøy!

kina og den kinesiske murUtfordringer

Vennskap

BAKER – KONDITOR

BRO (BISTAND 
REISE OPPDRAG)

FRILUFTSLIV 
– EKSTREM

MULTIMEDIA

MULTISPORT

REDNING  
– BEREDSKAP

FRILUFTSLIV – SJØ

PSyKOLOGI 
– OMSORG

PULS

REISELIV – SPANSK

SØM – DESIGN

VOKAL  
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loFoten Folkehøgskole 

Adresse: Finnesveien 24, 8310 Kabelvåg
Telefon:  76 06 98 80
E-post:  post@lofoten.fhs.no
Elevplasser:  89
Aldersgrense: 18 år
Eier: Lofoten folkehøgskolelag

www.lofoten.fhs.no Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ



lundheim Folkehøyskole

Adresse: 4460 Moi
Telefon:  51 40 92 00
E-post:  office@lundheim.fhs.no
Elevplasser:  75
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Lundheim Folkehøgskole

www.lundheim.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole
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manger Folkehøgskule 

Adresse: Mangersnesvegen 1, 5936 Manger
Telefon:  56 34 80 70
E-post:  kontor@manger.fhs.no
Elevplasser:  72
Aldersgrense: 18 år
Eier: Hordaland fylkeskommune

www.manger.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Lyden av Manger

Ein liten skule med fullt fo
kus, 

store ambisjonar og mange forventningar. 

Takt, tone og ein fantastisk klang!

  Musikk, bu og fritid 
 - Linja med tryggleik og utfordringar i eit inkluderande musikkmiljø

Folkedansflørt - Folkedanslinja finn du berre på Manger

Syng ut - Første verset byrjar på Vokalinja

Lat det bli Band - Spel deg varm på Bandlinja

Bra, bra Brass - Samspel på Noregs einaste reindyrka Brassbandlinje

Musikkprodusent i magen?
- Styr spakane på linja Musikkproduksjon

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «Brosjyre» navn og adresse 
til 930 01 056

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen



molde Folkehøgskole

Adresse: Raumavn. 2-4, 6410 Molde
Telefon:  71 25 94 70
E-post:  admin@molde.fhs.no
Elevplasser:  110
Aldersgrense: 18 år
Eier: Nordmøre og Romsdal Indremisjon

www.molde.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Helt eventyrlig

Friluftsliv / Australia

Friluftsliv / Backpacking

Idrett / Australia

Dykking / Klatring

Fitness / Brasil

Fotball / Brasil
Fotball / Barcelona

Freeride / Canada

www.molde.fhs.no

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Bestill skolebrosjyre: 
SMS til 958 76 937



65

møre Folkehøgskule 

Adresse: Postboks 14, 6151 Ørsta
Telefon:  70 04 19 99
E-post:  kontor@more.fhs.no
Elevplasser:  95
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftinga Møre Folkehøgskule

www.more.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen



namdals Folkehøgskole

Adresse: 7870 Grong
Telefon:  74 33 20 00
E-post:  kontor@namdals.fhs.no
Elevplasser:  80
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Namdals folkehøgskole

www.namdals.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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RADIOSTYRTBand/studio hest i fokus

klær/design

PULS

ny giveuropa

freeride/film

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen



67

nansenskolen, norsk 
humanistisk akademi 

Adresse: Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2, 
 2609 Lillehammer
Telefon:  61 26 54 00
E-post:  administrasjon@nansenskolen.no
Elevplasser:  70
Aldersgrense: 18 år
Eier: Selveiende stiftelse

www.nansenskolen.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

I 75 år har nansenskolen vært en arena for refleksjon og samfunnsdebatt. Vi gir undervisning  
i filosofi, litteratur, kunst og politisk tenkning. dette er skolen for deg som ønsker å se sammen-
henger og lodde dypere. skolen har mottatt Fritt ords Ærespris og andre utmerkelser for sitt 
arbeid. du kan velge mellom tre linjer og kan fordype deg i ulike valgfag.

IdÉ, kULtUR og saMFUnn 
For deg 
•	 som	vil	vite	mer	om	hva	som	har	formet	

våre tanker gjennom tidene, 
•	 som	ønsker	å	fordype	deg	i	spørsmål	

om menneskets oppgaver og ansvar, 
•	 som	vil	lære	om	andre	kulturer,	også	for	

å forstå vår egen, 
•	 som	tror	at	samfunnsengasjement	kan	

skape en bedre verden. Undervisningen 
skjer gjennom foredrag, samtaler, 
lesning og film.

skRIVEkUnst
For deg som er glad i å skrive og vil øve 
det skjønnlitterære språket. I arbeid med 
ulike sjangrer, temaer og metoder får du 
prøve ut egen stemme og form. Vi skriver, 
leser og samtaler – og du møter mange 
forfattere og en mangfoldig litteratur. 
Gjennom gjensidig respons og individuell 
veiledning arbeider du med både 
gruppens og din egen utvikling.

BILLEdkUnst
For deg som ønsker å lære mer om ulike 
teknikker innen billedkunsten, som maleri, 
tegning, akvarell, grafikk, videokunst, foto, 
installasjon, skulptur med forskjellige 
materialer, cyanotypi, bokkunst og landart. 
Vi arbeider individuelt, med veiledning, 
felles gjennomgang og samtale. Du 
vil få egen atelierplass i fellesrom med 
døgnåpen adgang. Skolen har diverse 
spesialverksteder. Lærerne er aktive 
billedkunstnere.

VALGFAG: Russisk kultur, Politisk teori, ideologi og aktuelle samfunnsspørsmål, Konflikt og fredsbygging, Litteratur og idéhistorie, 
Økonomi, økologi og samfunn, Ibsens samtidsdrama, Russisk språk, Vest-Afrikas kultur og historie, Drama, Kor, Røde Kors 
Leksehjelp (sjekk hjemmesiden for endringer i fagtilbudet).

REISER: Turer i Norge, Berlin, Moskva, Vest-Balkan.

BELIGGENHET: Nansenskolen ligger sentralt i Lillehammer, en småby preget av kultur og friluftsliv. 
Skolen huser også Nansen Fredssenter, som arbeider med dialog, forsoning og fredsbygging.

Å forstå deg selv og samfunnet



nordFjord Folkehøgskule

Adresse: 6823 Sandane
Telefon:  57 86 80 40
E-post:  kontor@friluftslivskulen.no
Elevplassar:  135
Aldersgrense: 18 år
Eigar: Normisjon region Sogn og Fjordane

www.friluftslivskulen.no
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Tilknytta Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

5

Mellomtittel
Igentus etur? Elia nus, sam et desti odis 
mo dolupta dollectur re nostio te consequ. 

Mellomtittel rerchilia dendemq
Dit ulpa expliti oreperro essequam ut 
lauda nonesto restia auda derum volup-
tatquis restrum quiscipid quam voluptate 
porporem reperore.

Mellomtittel volorem
Animeni aspedit alitis sitionse repero 
quiaturiate recaepr atiumendis aut aborro 
bea sit velene voleniatem. Aque de dolore 
pliam.

Mellomtittel quaes sae
Igentus etur? Elia nus, sam et desti odis 
mo dolupta dollectur re nostio te consequ 
aeculpa commo cullabores nimil eum 
ipsam quis mo qui omnia volor sitatur?

Mellomtittel officto tatur
Animeni aspedit alitis sitionse repero 
quiaturiate recaepr. 

Mellomtittel dolore pliam
Atiumendis aut aborro bea sit velene vole-
niatem. Aque de dolore pliam. Qui officto 
tatur, volor aut reprovit laboriost, cuptati 
conessin rerchilia dendemq uidenda epe-
rum laborep elessunt.

Eksempel på overskrift
Her er eksempel på ingress. Luptamus aligendunt et occum eatibeaque ex et la voluptinctes  
autem et as min re sim et lamustota quasper eruntis quas ut excesti aectam qui aut re ea volor 
as dessimped millore ipsum volo dolupta sperferro et verehene sit quam.

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «folke» navn og adresse 
til 777 77 777

Tilknyttet Informasjonskontoret 
for folkehøgskolen

Folke Folkehøgskole
Adresse: Folkeveien 7, 1999 Folkås
Telefon:  55 55 55 55
Epost:  post@folke.no
Elevplasser:  120
Aldersgrense: 18 år
Eier: Folke-stiftelsen

www.folke.fhs.no

nordfjord
Magasin for Nordfjord folkehøgskule, friluftslivskulen mellom bre, fjell og fjord

Jakt og fiske  *  Ekspedisjon  *  Vind og vatn  *  Norge på langs  *  Ski og surf   
Aktivitet  *  Vertikalt  *  KRIK Høgt og lavt  *  Vegleiing  *  Bu- og arbeidstrening 

100 tuRAR, 100 VENER

Nytt 
MAgASIN

difor friluftslivskulen
Møt 10 av dei 135 elevane våre

Bli med på store opplevingar på bre, til fjells og til havs

Kebab på bål
Lær å lage mat i det fri

80 grader i teltet
Turbadstove gjer godt

Bestill skulebrosjyre
på friluftslivskulen.no



69

nordhordland Folkehøgskule 

Adresse: Holtermandsvegen 3, 5918 Frekhaug
Telefon:  56 17 43 00
E-post:  skolen@online.no
Elevplasser:  173
Aldersgrense: 18 år
Eier: Nordhordland indremisjon

www.skolen.info

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS med navn og adresse 
til 454 59 169



nordiska Folkhögskolan

Adresse: Olof Palmes väg 1, SE-442 31 Kungälv, Sverige
Telefon:  0046 303 20 62 00
E-post:  info@nordiska.fhsk.se
Elevplasser:  200
Aldersgrense: 18 år
Eier: Föreningen Nordiska folkhögskolan i Kungälv

www.nordiska.fhsk.se

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

    
Nordiska

Sang 
Akkompangement

Turné

Inspirasjon
Studiereiser
Temadager 

Litteratur
Foto

Radio
Nyheter
Reportasje

Skuespillertrening
Improvisasjonsteknikk

Produksjon

Les mer om våre linjer på vår hjemmeside: www.nordiska.fhsk.se

Reis eksotisk

Cabaret
Viscafé

Leiksýning

Söngur

Bl
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nordmøre Folkehøgskule 

Adresse: Høgskulebakkan 2, 6650 Surnadal
Telefon:  71 65 89 00
E-post:  kontor@nordmore.fhs.no
Elevplasser:  84
Aldersgrense: 18 år
Eier: Nordmøre Folkehøgskulelag

www.nordmore.fhs.no Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

www.nordmore.fhs.no

dobbel glede!
Felles opplevelse

FRIHET TIL Å VELGE! 

Et vell av valgfag:  
Taekwon-Do (ITF) / Friluftsliv / Teater / Avspenning / Styrketrening / Gitar / Foto / Låtskriveverksted / Skileik / 
Jentegruppe / Volleyball / Snowboard / Film / Telemark / Band / Fotball / Keramikk / Rockn Roll / Topptur / 
Turn / Norsk / Yoga / Guttegruppe / Dans / Shanty / Klatring / Trening / Terrengsykling / Himmelsk kjøkken

Andre fag/aktiviteter: 
Kor / Golf / Filmklubb / Fotoatelier / Isbading / Karaoke / Kulturfag / Huskonserter / Quiz / Lørdagsseminar / 
Stemmebruk / Svømming / Mørkerom / Bueskyting / Lek / Kreativt verksted / Klatring / CD-innspilling / Juleball / Spill / 
Tegneserier / Litteratur / Brettspill / Photoshop / Årbok

SPENNENDE 
REISEMÅL:

Hollywood L.A
 Thailand, Sicilia, 

Orkenøyene
Praha, London

www.nordmore.fhs.no

Kor / Golf / Filmklubb / Fotoatelier / Isbading / Karaoke / Kulturfag / Huskonserter / Quiz / Lørdagsseminar / 
Stemmebruk / Svømming / Mørkerom / Bueskyting / Lek / Kreativt verksted / Klatring / CD-innspilling / Juleball / Spill / 

Lyd & Studio  Foto/Journalistikk  Friluftsliv  Film, TV & VFX  Musikk  Norwegian Language  Teater  Musical  ITF Taekwon-Do
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VELG BLANT VÅRE LINJETILBUD:
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pasvik Folkehøgskole

Adresse: 9925 Svanvik
Telefon:  78 96 41 00
E-post:  pasvik@ffk.no
Elevplasser:  60
Aldersgrense: 18 år
Eier: Finnmark fylkeskommune

www.pasvik.fhs.no

72

linjer:

foto og reise 
hestesport
hundekjøring og villmarksliv
jakt og fiske
norsk språk og kultur

www.pasvik.fhs.no

få nye venner • bli en allsidig fotograf • opplev den enestående mørketida • fotografer 
nordlyset • smak på bilderedigering og grafisk design • ri ute, eller inne i  ny ridehall • ta 
brattkort i klatring • opplev villmarken • se bjørn - hvis du er heldig... • bad i Barentshavet • 
fang en stor laks • ta jegerprøven • bli med på elgjakta • kjør hundespann • opplev finn-
marksløpet fra innsiden • lær russisk • skoletur til russland • linjeturer til spennende steder 
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen
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peder morset Folkehøgskole 

Adresse: 7584 Selbustrand
Telefon:  73 81 20 00
E-post:  pmf@pedermorset.no
Elevplasser:  68
Aldersgrense: 18 år
Eier: Peder Morset stiftelse

www.pedermorset.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen



ringebu Folkehøgskule

Adresse: Vekkomsvn. 13, 2630 Ringebu
Telefon:  61 28 43 60
E-post:  ringebufhs@oppland.org
Elevplasser:  75
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Ringebu Folkehøgskule, 
 drives av Oppland fylke

www.rfhs.no
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SPORT OG 
VILLMARK 

KUNSTFAG
FOTO,SØLV
KERAMIKK

FRIKJØRING
I KVITFJELL

REISELIV 

STREK OG 
STRIPER

KREATIV
KUNST
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen
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ringerike Folkehøgskole 

Adresse: Askveien 26, 3510 Hønefoss
Telefon:  32 17 99 00
E-post:  rf@ringerike.fhs.no
Elevplasser:  113
Aldersgrense: 18 år
Eier: Buskerud fylkeskommune

www.ringerike.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ
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Starten på noe stort

Hos oss finnes ikke “etter skoletid”! Med 20 ulike valgfag, trening, dans, musikk, show, 
utenlandsturer - dette er skolen som aldri sover! Velrenommert, urban og med faglig 
tyngde siden 1876 - bare en time fra Oslo.

Starten på noe stort for en rekke kjente personer! Se hvem på www.ringerike.fhs.no.

Dans

Global Solidaritet

Idrett

Stand Up & Revy

Visual Arts

Design & Fashion

Musikk & Teater

for Christiane, Kaia, Trygve og Camilla - Ringerike folkehøgskole 2012/2013

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen



risøy Folkehøyskole

Adresse: Risøya, 4912 Gjeving
Telefon:  37 19 93 50
E-post:  post@risoy.fhs.no
Elevplasser:  120
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Risøy Folkehøyskole 
 (Sjømannskirken, Normisjon 
 og Den Norske Broderkrets 
 på Havet)

www.risoy.fhs.no
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Et hav av
muligheter

På Risøya kan du sette sammen din egen skole
hverdag med fag du finner interessante og 
spennende. Du velger et linjefag to dager i uken, og 
i tillegg velger du et sideemne som du har én dag i 
uken. Resten av uken består av valgfag og fellesfag. 

Alle linjefagene ved Risøy Folkehøyskole inneholder 
turer som er med på å gi deg et år for livet. I tillegg 
til linjeturene har vi studieturer, som du kan bli med 
på uavhengig av hvilken linje du går på. 

SEIL-SURF-KITE
Bli venn med vinden. Mestring og glede på land 
og vann. Du bestemmer hvor god du vil bli!

SJØSPRØYT  
Allsidig friluftsliv og aktivitet på hav og land. For 
deg som vil ha sterke opplevelser i et annerledes år. 
Du får bred erfaring og kompetanse for veien videre.

LIVSSTIL & VELVÆRE
Omsorg for deg selv og andre

DYKKING
Bli en trygg og erfaren dykker. Logg over 100 dykk 
på fantastiske dykkesteder i skjærgården.

KUNST & FOTO
Et bilde sier mer enn 1000 ord. 
Finn din egen stil i tegning, foto og maling.

FESTIVAL & EVENTS
Bli en viktig del av crewet. Forstå hva som ligger bak 
gode arrangementer, og lær å ta ansvar.

REDNING, SIKKERHET & LEDELSE
For deg som vil ha en fremtid innen politiet, 
ambulanse, forsvaret eller redningstjeneste.

GO TO GATE
For deg som er interessert i spennende 
reiseopplevelser. 

MUSIKK-DANS-DRAMA
Bli trygg på scenen. Vi skaper vår egen musikal, 
du former din drømmerolle.

AKTIV BO & FRITID
For deg som trenger litt ekstra oppfølging.

Se mer om fagtilbud og kompetanse på risoy.fhs.no.

Midt i den vakreste skjærgården på Sørlandet finner du Risøy 
Folkehøyskole. Her dyrker vi allsidigheten, både i fag og hos 
hver enkelt student.

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole
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romerike Folkehøgskole 

Adresse: Trondheimsveien 176, 2068 Jessheim
Telefon:  63 97 09 10
E-post:  post@romerike.fhs.no
Elevplasser:  105
Aldersgrense: 18 år
Eier: Akershus fylkeskommune

www.romerike.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Et verksted for teater, 
musikk og design
Romerike Folkehøgskole har gjennom mange år profilert seg som folkehøgskolen for teater, musikk og design. Elever og lærere jobber 
sammen om små og store teaterforestillinger, konserter, musikkteater og utstillinger. Skolen har fire teaterlinjer, en musikkteaterlinje og 
linjer for alle de viktigste områdene som utgjør en forestilling: scenografi, kostyme og teatersminke, lysdesign, lyd og musikk. Elevene 
får veiledning fra høyt utdannede lærere. Alle elevene synger i skolekoret. Vi stiller strenge krav til oppmøte og deltakelse. Skolen 
har proft utstyr med 3 teaterscener, lydstudio, åpne verksteder hele kvelden, øvingsrom for band, vakker eiendom med joggeløype 
og oppkjørte skispor, svømmebasseng, badstue, treningsrom og peisestue. Elevene kommer fra hele landet, med nesten like mange 
gutter som jenter. Maten er sunn og god. Skolen er miljøfyrtårnsertifisert og vektlegger økologiske produkter, kildesortering og 
miljøbevissthet. Aktivitetsnivået er høyt fra morgen til kveld, og de fleste lørdager er skoledager. Noen av valgfagene: jazzdans, pilates, 
band, redesign, kammerkor, barne- og ungdomsteater, zumba. Velg deg et intensivt, skapende, sosialt og utviklende år!

	 •	Lyd	og	musikk		 •	Lysdesign	 •	kostyme	og	teatersminke																																											
	 •	scenografi	 	 •	teater	 	 •	musikk	og	teater

Bestill RF-kortet: 
SMS med navn og adresse 
til 913 73 686



rødde Folkehøgskole

Adresse: 7224 Melhus
Telefon:  72 85 29 10
E-post:  rodde@rodde.fhs.no
Elevplasser:  100
Aldersgrense: 18 år
Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband, 
 region Midt-Norge

www.rodde.fhs.no
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Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole
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rønningen Folkehøgskole 

Adresse: Myrerskogveien 54, 0495 Oslo
Telefon:  21 02 36 00
E-post:  post@ronningen.fhs.no
Elevplasser:  149
Aldersgrense: 18 år
Eier: KFUK/KFUM

www.ronningen.fhs.no

TRONDHEIM
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KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN
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BODØ

Vil du bo ett år i en pulserende hoved-
stad?

Er du samfunnsengasjert? Liker du 
kultur eller fysisk aktivitet?

Ta ett år med unike lærerkrefter i et 
pulserende og kreativt folkehøg-
skolemiljø med stor bredde og dybde 
i fagtilbudet. 

Rønningen har fantastisk beliggen-
het i skogkanten til Nordmarka med 
utsikt over byen og kort vei til Oslo 
sentrum.

I ett år på Rønningen kan du realisere 
dine ønsker og kombinere det beste 
fra sterke fagmiljø og god ungdoms-

kultur med en levende folkehøgskole-
hverdag.  Du får som tusener før deg 
- ett år for Livet.

Studietilbud
Du velger mellom 10 linjer - Band, 
Dans,  Studio: Kunst & Design, Idrett-
Ball, FotoVideo, Sosial, Toppidrett, 
Toppfotball, Tur-Retur Verden, Vokal og 
Internasjonal. Dessuten ulike valgfag i 
tillegg til obligatoriske fellesfag. Du kan 
i tillegg velge Band Pro, delta i  Ten Sing 
Norway eller bli Miljøstipendiat (2. års 
elev).
 
Storbyen som klasserom
Vi besøker spennende institusjoner og 
fagmiljø i byen. Oslos varierte tilbud 
innen toppidrett, scene og billedkunst, 

musikk, dans og film integreres i under-
visningen. Profilerte og engasjerte 
mennesker inviteres til skolen.  Ruters 
Reisekort er inkludert i skolepengene de 
to første månedene av skoleåret.

Studieturer
USA, Sør-Afrika, Brasil, Argentina, 
Palestina, Italia, England og Norge 
er våre reisemål. Turene gir faglige 
utfordringer og opplevelser du aldri 
glemmer. 

Musikal
Du har mulighet til å bidra i skolens 
egenproduserte musikal. Vi bruker fire 
uker til musikalarbeidet inkludert en uke 
på turné.

FOLKEHØGSKOLEN I OSLO
    - der himmel og jord møtes!

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «KATALOG» med navn  
og adresse til 470 89 622



sagavoll Folkehøgskole

Adresse: Håtveitvegen 2, 3810 Gvarv
Telefon:  35 95 91 00
E-post:  sfadmin@sagavoll.fhs.no
Elevplasser:  124
Aldersgrense: 18 år
Eier: Selveiende stiftelse. Styres av Elevlaget, 
 Normisjon, KRIK, KFUK/M

www.sagavoll.fhs.no
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Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

På Sagavoll kan du velge mellom ni linjer 
og over 100 moduler. Skolen satser på 
bredde, og på dager uten linje under-
visning komponerer hver enkelt elev sin 
egen timeplan ut i fra alle valgfagene. 
Sagavoll ligger i flotte omgivelser i hjertet 
av Telemark. Vi vil ønske deg velkommen 
til en skole som er kjent for godt miljø og 
god undervisning.

sagaVoLL – tId FoR LIV –

Moduler: GT	for	nybegynnere	•	Innføring	i	NT	•	Jesus	på	film	•	Bibeldrama	•	Apologetikk	•	Lovsang	•	Kristen	tro	•	Kristen	og	menneske	
•	Hvorfor	akkurat	Jesus?	•	Hverdagspsykologi	•	Hvem	er	jeg?	•	Familiekunnskap	•	Psykisk	helse	•	Kommunikasjon	og	konfliktløsning	
•	Etikk-takk	•	Mediablikk	•	Menneske	og	naturen	•	Sosiologi	•	Turutstyr	•	Strikking	•	Redesign	•	Keramikk	•	Smykker	•	Scrapbooking	•	
Knivmaking	•	Sløyd	•	Foto	•	Kor	•	Gitar	•	Musikk	for	barn	•	Aerobic	•	Dans	for	menn	•	Hiphop	•	Gjærbakst	•	Mat	på	tur	•	Vinterfriluftsliv	•	
Friluftsliv	høst	•	Friluftsliv	vår	•	Kanopadling	•	Akrobatikk	•	Basket	•	Badminton	•	Kondis	•	Kart	og	kompass	•	Fotball	•	Volleyball	•	Sand-
volleyball	•	Golf	•	Klatring	•	Terrengsykling	•	Kajakk		•	Telemark	•	Langrenn	•	Hundekjøring	•	Jegerprøven	•	Villmark,	bønn	og	podcast	•	
Førstehjelp	•	Lek	og	morro	•	Snøforming	•	Ut	på	tur	•	Gørrmett	på	kjøkkenet	•	Glasskunst	•	Sport	og	mat

FRILUFtsLIV VILLMaRk

kRIk – VoLLEYBaLL & skI FIX – FRILUFtsLIV EXtREM

dans kRIk MUsIkk

saFaRI kREatIV dEsIgn
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sandvik Folkehøgskole 

Adresse: Sandvik, 8664 Mosjøen
Telefon:  75 11 50 00
E-post:  post@sandvik.fhs.no
Elevplasser:  80
Aldersgrense: 19 år
Eier: Evangeliesenteret og 
 Pinsebevegelsen i Norge

www.sandvik.fhs.no

NY START
Sandvik Folkehøgskole gir et tilrettelagt skoletilbud for mennesker som er kommet 
i en vanskelig livssituasjon. Skolen er åpen for alle, men vi ønsker spesielt å gi en 
NY START til mennesker som er – eller har vært i rusomsorgstiltak.

LINJEFAG:

JAKT, SPORTSFISKE & FRILUFTSLIV
MUSIKK   ES-TEAM   TV & MEDIA
VAKTMESTER & VEDLIKEHOLD

FELLESFAG:

BIBEL & MISJON   AKTUELT
SELVLEDELSE & PERSONLIGHETSUTVIKLING
INTERNATLIV  M.M.
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Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole
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seljord Folkehøgskule

Adresse: Jakob Naadlandsveg 33, 3840 Seljord
Telefon:  35 05 80 40
E-post:  kontor@seljord.fhs.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Seljord Folkehøgskule

www.seljord.fhs.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen



Linjer i motorsport 
Setesdal folkehøgskule tilbyr som eneste 
skole i Norden linjefag i motocross og trial. 
Her er det plass for både nybegynnere og 
mer erfarne utøvere. Når snøen kommer 
har våre trialutøvere innendørstrening. 
Spennende skoletur utenlands i februar.

Multisport linje 
Multisport er vår tredje linje og denne 
består av aktiviteter som isklatring, 
kiting, skisport og friluftsliv. Vi reiser på 
spennende  turer i inn- og utland. 

Fag 
Vi har fellesfag som er obligatoriske for 
alle elevene uavhengig av linje. Dette er er 
fag som blant annet går på fysisk aktivitet, 
dialog og rektors time. 
      I tillegg til spennende linjefag som 
passer bredden tilbyr vi valgfag som 
treningslære, svømming og ballspill. 
Skolen disponerer også en stor idrettshall, 
alpinanlegg, lysløyper og alt som skal til 
for å sikre et aktivt skoleår!

Vill i vettet – kraft i topplokket! 
Setesdal folkehøgskole er Nordens eneste skole som tilby trial og motocross som linjefag.  
Vil du ha venner for livet? Tør du å by på deg selv? Tar du utfordringer og liker adrenalinkick?  
Da er vi å gi deg dette, venner for livet utfordringer og opplevelser du sent vil glemme. Vårt mål 
er å gi nett opp deg en spennende skoledag, mye teknisk trening og personlig utvikling og vekst.

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

setesdal Folkehøgskole 
– motorsportskolen

Adresse: 4747 Valle
Telefon:  41 21 49 96
E-post:  post@setesdal.fhs.no
Elevplasser:  40
Aldersgrense: 16 år
Eier: Stiftelse

www.setesdal.fhs.no
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skiringssal Folkehøyskole

Adresse: Skiringssalveien 160, 3232 Sandefjord
Telefon:  33 42 17 90
E-post:  skiringssal@vfk.no
Elevplasser:  97
Aldersgrense: 18 år
Eier: Vestfold fylkeskommune

www.skiringssal.fhs.no
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 - Interiør & Arkitektur           
 - Teater & Musikal    
 - Tegning, Maling & Kunstreise 
 

 - Klesdesign 
 - Filmproduksjon    

    
 

 - Multisport & Friluftsliv            
 - Musikkproduksjon & Låtskriving

    
 

31 valgfag, felles studietur til utlandet, 41 seminarer, best mat, nytt skolebygg

Besøk oss på facebook.com/skiringssal

Folkehøyskolen i Sandefjord
Vær deg selv - bli en Skiringssaler
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen



Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

skjeberg Folkehøyskole

Adresse: Oldtidsveien 35, 1747 Skjeberg
Telefon:  69 16 81 04
E-post:  skjeberg.fhs@ostfoldfk.no
Elevplasser:  95
Aldersgrense: 18 år
Eier: Østfold Fylkeskommune

www.skjeberg.fhs.no
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skogn Folkehøgskole

Adresse: Småland, 7620 Skogn
Telefon:  74 08 57 20
E-post:  kontor@skogn.fhs.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Sør-Inntrøndelag Høgskolelag

www.skognfhs.no
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Skogn
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «KATALOG» med navn 
og adresse til 997 33 720



Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

sogndal Folkehøgskule

Adresse: Helgheimsvegen 9, 6856 Sogndal
Telefon:  57 62 75 75
E-post:  sogndal@sogndal.fhs.no
Elevplasser:  80
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftinga Sogndal Folkehøgskule

www.sogndal.fhs.no

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

87

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «SOGNDAL» med navn 
og adresse til 1963



solbakken Folkehøgskole

Adresse: 2100 Skarnes
Telefon:  62 96 70 70
E-post:  post@solbakken.fhs.no
Elevplasser:  45
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Solbakken folkehøgskole

www.solbakkenfolkehogskole.no
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Skuespillerteknikk
Auditionteknikk
Dans og koreografi
Sang
Stemmebruk
Improvisasjon
Scenetekniske fag
Tekstskriving
Prosjektstyring
Yoga
Film

Legg et godt grunnlag

—for menneskelig vekst

—et aktivt engasjement

—videre scenisk utdanning

personlig utviklingFaglig kvalitet

Musikkteater 
RevyTeater

Dans Sang

Hos oss går alle på én 
og samme linje i et 
kreativt, stimulerende 
og støttende miljø.
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «BROSJYRE» med navn 
og adresse til 456 88 465



solborg Folkehøgskole

Adresse: Tjensvollvn. 44, 4021 Stavanger
Telefon:  51 51 01 00
E-post:  solborg@solborg.fhs.no
Elevplasser:  155
Aldersgrense: 18 år
Eier: Normisjon region Rogaland

www.solborg.fhs.no
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Bestill skolebrosjyre på Epost: 
solborg@solborg.fhs.no eller send 
SMS «BROSJYRE» med navn og 
adresse til 940 11 980

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole



soltun Folkehøgskole

Adresse: 9440 Evenskjer
Telefon:  77 08 99 30
E-post:  soltun@soltunfhs.no
Elevplasser:  70
Aldersgrense: 18 år
Eier: Metodistkirken i Norge

www.soltunfhs.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS «SOLTUN» med navn 
og adresse til 2180
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VALGFAG: BALLSPILL, BAND, BÅTFØRERPRØVEN, DANS, FILM FRA SØR, FOTO, GITAR, I KERAMIKK, KICKBOKSING, 
KLATRING, KOR, MALING/TEGNING, STYRKE & KONDIS, SPANSK, SQUASH, TRO OG I
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KREATIVITET: SKUESPILLER OG TEATER // MUSIKK // SØM OG SKREDDERI  // KUNST, INTERIØR OG DESIGN
SOLIDARITET //   WORLD  CLASS 

AKTIVITET:
:

 H2O, VANNSPORT OG FRILUFTSLIV // PULS, IDRETT OG FRILUFTSLIV // KICKBOXING

Aktivitet Kreativitet Solidaritet
VOLONTØR ECUADOR – BISTAND OG GLOBAL FORSTÅELSE

stavern Folkehøyskole, 
Fredtun

Adresse: Helgerovn. 102, 3294 Stavern
Telefon:  33 15 68 00
E-post:  post@stavernfhs.no
Elevplasser:  112
Aldersgrense: 18 år
Eier: Den Evanggelisk Lutherske Frikirke

www.stavernfhs.no
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Bestill skolebrosjyre på 
SMS med navn og adresse til 
418 59 920

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole



sund Folkehøgskole

Adresse: Flagvegen 95, 7670 Inderøy
Telefon:  74 12 49 00
E-post:  info@sund.fhs.no
Elevplasser:  105
Aldersgrense: 18 år
Eier: Selveiende stiftelse

www.sund.fhs.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS med navn og adresse 
til 489 57 928
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International students: visit 
www.sunnfjord.fhs.no

Toppsatsing beachvolleyball • Ny sandhall for 

beachvolleyball, futevolei, beachsoccer • 

10 uker i Alanya/Tyrkia og Rio de Janeiro/Brasil 

• Kiting og surfing i Nord-Brasil  

Beach Sport

• New York med Washington DC 

• Rundreise i Vietnam/Kambodsja 

• Turplanlegging • Kulturforståelse • Prosjekt 

om reisemål • Folk, kultur og opplevelser 

• Mulighet for utplassering i reisebedrift

Reiselinja

Solidaritet og samarbeid • Lengre reise til Sri Lanka • Undervise ungdom på Sri Lanka • Kulturell forståelse- utveksling • Strand og jungel • Trening og friluftsliv •Lederkurs • Førstehjelpkurs

PR OSJEKT  SR I LANKA

Reisedokumentar • Inngående fototeknikk  Fotokommunikasjon • Bruk av kamera 
Photoshop og mørkerom/svarthvitt •Ørkensafari i Egypt og rundreise i Uganda • 

Vestlandsnatur 

Fotografi & Reise

Dans

Jazz/Contemporary • Moderne

Workshop: HipHop, Salsa, Stepping +

Fordypning: Klassisk/Nøtteknekkeren

eller Street/Undervisningspraksis

Koreografiarbeid • Innstudering

Rio de Janeiro • Danseforestilling

Mye trening • Kamper • Turneringer

Teknisk-, taktisk- og fysisk trening 

Variasjon • Treningsleir til Brasil 

Skidager i Hemsedal • Raftingtur

Fotball,  

beach & Brasil

Toppsatsing innendørs volleyball • Høyt nivå • Spill i Førde vbk elite, 1.div, 2.div • Skole NM • NMU21 • Ny sandhall • 5 uker beachvolleyball på Sri Lanka og Rio de Janeiro/ Brasil 

Beach &  
volleyball

Ballspill • Filuftsliv • Fokus på 

kristen tro og liv • Ski • Styrketrening

Fellesskap • To utenlandsturer 

Sport, Bibel &
 

Backpacking

sunnFjord Folkehøgskule

Adresse: 6800 Førde
Telefon:  57 82 99 60
E-post:  kontor@sunnfjord.fhs.no
Elevplasser:  120
Aldersgrense: 18 år
Eier: Normisjon

www.sunnfjord.fhs.no
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Bestill skolebrosjyre: 
SMS «SFH» med navn og adresse 
til 1980

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole



sunnhordland Folkehøgskule

Adresse: Naustvikvegen 26, 5455 Halsnøy Kloster
Telefon:  53 47 01 10
E-post:  sunnfolk@sunnfolk.no
Elevplasser:  90
Aldersgrense: 18 år
Eier: Sunnhordland høgskulelag

www.sunnfolk.no
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Skolen 
for kunst 
og scene

Valgfag 
Kunst, digital foto, kreativ 
skriving, japansk, ballett, 
satslære, filosoferinger, 
gitar, friluftsliv m.m.

Studieturer  
London - Berlin - 
New York - Marokko.

Teater & 
film Skuespiller-
trening, improvisasjon, 
karakter- og tekstarbeid, 
teateroppsetninger og 
produksjon av film.

Visuell 
kunst 
Undergrunn, digital eller 
klassisk kunst? Street 
art, tegning, maling, foto 
og digitale media.

Spill-
design Level-
design, characterdesign, 
konseptutvikling, spill-
utvikling med engines 
og mye mer.

Dans Lyrisk 
dans med elementer fra 
moderne dans, jazzdans 
og klassisk ballett: myk 
og flytende, energisk i 
høyt tempo, fleksibilitet 
og styrke.

Grunnleggende 
teknikker og kreative, 

skapende 
prosesser 
- spennende samspill 
og personlig utvikling.

Musikk 
Samspill, band, utøving, 
låtskriving, komponering 
og arrangering. 
Individualtimer på 
hovedinstrument.

Musikk-
produksjon 
Komponering og produk-
sjon av låter på data, 
livelyd, studio og mikse-
bord. Individualtimer på 
hovedinstrument.

Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Bestill vår skolebrosjyre: 
SMS med navn og adresse 
til 474 88 879
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sunnmøre Folkehøgskule

Adresse: Varleitevegen 7, 6065 Ulsteinvik
Telefon:  70 00 96 00
E-post:  post@sufh.no
Elevplasser:  100
Aldersgrense: 18 år
Eier: Norges KFUK-KFUM

www.sufh.no
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Bestill skolebrosjyre: 
SMS «BROSJYRE» med navn og 
adresse til 926 43 903

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

«Vi skal få utrulige 
ting til å skje…» 
Linjer:
Musikk+
Multisport
Sjø.Snø.Surf
Idrett.Ballspel
Kunst.Europa
Internasjonal linje 
Dans.London.Cuba
Golf.Idrett.Sør-Afrika
Bu- og arbeidstrening
Leiartrening (2. års linje)

studieturar/opplegg:  
Sør-Afrika – Cuba – Backpacker Europa 
– Tanzania/Zanzibar
Dykkerlappen

Fellesturar skaper ekstra samhald:  
Opningstur/Avslutningstur
Skiveke i Sunnmørsalpane
Tur til Runde og Geirangerfjorden

Valfag: 
friluftsliv/segling/dykking – foto – turn  
– gitar – redesign – klatring/sikringskurs  
– salsa – diakoni – ballspel – golf  
– silketrykk – piano – matlaging 
– kor/vokalgruppe – aerobicinstruktør 
– maling – dans – band – sykkel 
– teatersport – knivlaging – film

Fasilitetar:
•	 Flott	folkehøgskulebygg	med	alt	under	

eitt tak (tidlegare SAS-hotell)
•	 Bad	og	balkong	på	alle	dobbeltrom
•	 Gode	fellesareal	med	trådlaust	nettverk
•	 Treningssenter	m/to	squash-haller	
•	 Ny	gymsal	og	spinningsal
•	 Stor	hage	med	badestamp
•	 Flott	golfbane	kort	veg	frå	skulen
•	 Friidrettsanlegg/kunstgrasbaner
•	 Nær	sjø	og	tindar	(Sunnmørsalpane)

Sjå heimeside for komplett liste og bilder!

ÅLESUND



toneheim Folkehøgskule
Adresse: Marmorveien 15, 2322 Ridabu
Telefon:  62 54 05 00
E-post:  post@toneheim.no
Elevplasser:  170
Aldersgrense: 18 år
Eier: Norges Musikkorps Forbund, Norges 
 Korforbund, Norsk Sanger  forbund, Norske 
 Symfoniorkestres Landsforbund, Ung i kor, 
 Metodistkirken i Norge, Hamar kommune, 
 Hedmark fylke

www.toneheim.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

torshus Folkehøgskule

Adresse: 7320 Fannrem
Telefon:  72 47 98 50
E-post:  torshus@torshus.com
Elevplasser:  79
Aldersgrense: 18 (men yngre elever kan vurderes)
Eier: Stiftelsa Torshus Folkehøgskule

www.torshus.com
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Bestill skolebrosjyre: 
SMS «KATALOG» med navn og 
adresse til 950 35 822

Et år med opplevelser
Velkommen til

Velg blant mange spennende linjer:

Muay Thai

Norge på Tvers

Brasiliansk Jiu Jitsu

Hestelinjene

Full Fart Ute Høyt og Lavt

Helse og Samhold Klatring og Kroppskontroll



den lille skolen med det store mangfoldet
toten Folkehøgskole

Søker du nye utfordringer og ønsker å være 
aktiv deltaker i ditt eget liv? – Kort og godt bli 
kjent med deg selv og de mulighetene dette 
skoleåret kan gi. Ja, da er Toten folkehøgskole 
et godt alternativ. Linjene utfyller hverandre og 
er en trygg og hjemmekoselig arena for læring 
og utvikling.

toten Folkehøgskole

Adresse: 2850 Lena
Telefon:  61 14 27 00
E-post:  totenfhs@oppland.org
Elevplasser:  70
Aldersgrense: 18 år
Eier: Oppland fylkeskommune

www.toten.fhs.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen
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Psykologi Pedagogikk Ledelse
Linjen for deg som ønsker å forstå mer om 
menneskets tanker og handlinger. Vi ser 
på grunnleggende teorier for menneskets 
utvikling, psykiske helse, hukommelse og 
læring. Gjennom ekskursjoner og bedrifts-
besøk ser vi på ledelse og merkevare  byg-
ging i praksis. Studietur til Europa der vi 
besøker sentrale plasser i menneskets 
historie. 
PPL – det vi ikke vet, finner vi ut av.

kreativ digital design
Med hovedvekt på webdesign, foto 
og grafisk design vil du lære å bruke 
profesjonelle verktøy som Photoshop, 
InDesign og Dreamweaver til å jobbe 
kreativt med digital design. Teori omsettes 
til praksis gjennom konkrete oppgaver hvor 
du fra ide til sluttprodukt får utfolde deg 
kreativt under veiledning av våre lærere, før 
turen går til Tokyo på våren.

kina korea Japan
Med hovedvekt på Kina og kinesisk vil du 
få innblikk i øst-asiatisk kultur og språk 
og muligheten til å lære litt japansk og 
koreansk. Studieturen går til Beijing, Seoul 
og Tokyo. 

Musikk kunst teater
Vi har et hovedfokus på musikk og fore-
stilling, og du vil få god trening i å spille 
i band og stå på scenen. Vi jobber med 
låtskriving, noter, tegning, maling, skulptur, 
teater, teatersport, sang, dans m.m. Linje-
tur til Europas ledende kulturby – London. 

Redesign Miljø Utvikling
Vi jobber teoretisk og praktisk med 
fokus på gjenbruk av materialer som 
metall, stoff, glass og tre. Vi har fokus på 
debatter og diskusjoner rundt produksjon, 
miljøspørsmål og globale prosesser.  
Studiereise til Uganda, hvor vi samarbeider 
med designere.

kosthold trening helse
Velkommen til et folkehøgskoleår med 
sunn helse, trening og masse moro! Vi 
trener hver dag med tilpasset program og 
lærer om sunt kosthold. Et topp moderne 
treningsstudio står til din disposisjon! 
Omgivelsene rundt skolen innbyr til aktive 
treningsopplevelser hele året! Studietur 
til Club La Santa på Lanzarote, eller et 
treningshotell i Europa!

Valgfag
Vi pleier å tilby: Yoga, svømming, 
scrapbook, søm, dans, kampsport, 
hverdagsmat, gitar for nybegynnere, 
psykologi, skoleavis/årbok, foto, 
teatersport, photoshop, band, kinesisk og 
koreansk. 



Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

trondarnes Folkehøgskole

Adresse: Trondenesveien 110, 9404 Harstad
Telefon:  77 04 00 77
E-post:  post@trofo.no
Elevplasser:  73
Aldersgrense: 17
Eier: Stiftelsen Trondarnes 
 Folkehøgskolelag

www.trondarnes.fhs.no
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trøndertun Folkehøgskole

Adresse: 7227 Gimse
Telefon:  72 85 39 50
E-post:  info@trondertun.no
Elevplasser:  150
Aldersgrense: 18 år
Eier: Gauldal Høgskulelag

www.trondertun.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen
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ROCK 
GITAR
DANS
JAZZ
LYD 
VOKAL
DIGITAL 
PRODUKSJON
FORSTUDIUM 
DANS
www.trondertun.no

Drøm på alvor

Rock 
Med 100 rockemusikere og 30 band 
hvert år, er Trøndertun Norges rockeskole.  
Listen over kjente musikere som har gått 
her er lang. Elever fra Trøndertun har vært 
nominert til Spellemannsprisen hele 26 
ganger.  Fokus på rockelinja er samspill 
og band, men du får også undervisning 
i hovedinstrument, musikkteori m.m.  
Lærere og gjestelærere består av kjente 
rockemusikere og produsenter.

Jazz 
Improvisasjon og utøvende musikk. Jazz-
relatert hørelære, arrangering, jazzhistorie 
og lydteknikk. Vi har nært samarbeid med 
den prestisjefylte jazzlinja på konservato-
riet i Trondheim hvor noen av Trøndertuns 
lærere også underviser.

Gitar 
Gitarlinja fordyper seg i gitarmusikk innen 
jazz, rock og blues. Samspill er en viktig 
del av undervisningen, derfor tar vi også 
mot søkere som spiller trommer og bass.  
En stor del av undervisningen består av 
transkripsjoner av mesterne gjennom 
lytting og gehørbasert læring. Ingen bruk 

av noter eller tablatur. Du får trening i å 
utvikle gehør, teorikunnskap og gitarhånd-
verk.

Vokal 
Vokalteknikk, vokalproduksjon (låtskriving 
og studio), vokalensemble, teorifag, 
Master Class/kor og yoga/bevegelse.
Vokallinja jobber med en rekke sjangere 
og har samspillsprosjekter med de andre 
linjene på musikkavdelingen. 

Lyd 
Hovedvekt på musikkproduksjon. Skolen 
har tre lydstudio. Ett 40 spors analogt 
lydstudio av industristandard med TL 
AUDIO VTC 40VH MIXER og ProTools 
LE og Digidesign Digi002 ienterface.

Digital produksjon 
Visuell produksjon av musikk og dans. 
Grafi kk/design, posters, foto, video/ 
fi lm. Markedsføring av artister, band og 
dansere, Street Smart PR, Merchandise, 
Music Business m.m.

Dans 
Innføring i grunnleggende danseteknikk 
i et av Norges fl otteste dansestudio. 
Jazzdans, moderne dans, hip-hop, yoga, 
klassisk ballett, musikal/vokal. Samarbeid 
med dans forstudium.

Forstudium Dans 
Godkjent forstudium i dans på lik linje 
med Bårdar og Spin Off. Klassisk ballett, 
jazzdans, moderne dans, yoga, improvisa-
sjon, koreografi , hip hop og sang/musikal. 
Anerkjente dansere som gjestelærere. 

Drømmer du om å leve av lideskapen 
din? Ønsker du en karriere innenfor 
rock, jazz, lyd eller dans? Trøndertun 
tar drømmen din på alvor. Skolen 
er en smeltedigel av kunstnerisk 
energi og utfoldelse. Dyktige lærere 
og talentfulle elever sørger sammen 
for et høyt faglig nivå og en felles 
forståelse av hvor viktig det er å nå 
målene sine.



valdres Folkehøgskule

Adresse: 2920 Leira i Valdres
Telefon:  61 35 95 00
E-post:  valdres@vintereventyr.no
Elevplasser:  140
Aldersgrense: 18
Eier: KFUK-KFUM

www.vintereventyr.no
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FRILUFTSLIV

IdrettVerden

Valgfag

Linjer:

Valdres
folkehøgskule

-midt i vintereventyret

Golf 
Kniv 
Telemark 
Terrengsykling 
Ishockey 
Langrenn 
Snowboard
Redesign
Trampett
Kondis
Kulinariske retter
Keramikk  
 Gitar  
Alpint
Foto 
Hundekjøring

Cuba – Explore - Costa Rica
Off piste - Terrengsykling - Japan

Idrett – Bistand – Afrika
Idrett – Piste- Australia

Altitude-Paragliding- Mexico

Friluftsliv-Adventure-Afrika

Hundekjøring – Alaska

Bratt Friluftsliv - Himalaya

MultiSport- New Zealand

Golf – Snø – USA

Valdres folkehøgskule 
Ligger ved foten av Nord-Europas høyeste fjellmassiv,  
Jotunheimen! Her er 80% av Norges 2000 meters tinder.  
Snø fra november til mai! I disse omgivelsene er du velkommen 
til vennskap, ekspedisjoner, mestring og turer i inn- og utland.

Filmproduksjon
Bandverksted
Strikking
Studier og yrker
Gjærbakst  
Kor
Film i fokus
Kreativ leik
Klatring 
Sandvolleyball 
Buldring  
Himmelske fris-
telser       
Swing
Elvekajakk   
Frisbee

Bo – Fritid

Se mer:  vintereventyr.no

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

JOTUNHEIMEN



veFsn Folkehøgskole toppen

Adresse: Odin Benumsvei 21, 8665 Mosjøen
Telefon:  75 17 24 11
E-post:  toppen@vefsnfolkehogskole.no
Elevplasser:  90     
Aldersgrense: 18 år
Eier: Selveiende Stiftelse

www.vefsnfolkehogskole.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

alt
og litt til...

Teater
Lyd/Lys/Scene
Work@Music 

ALT av valgfag...
Skriveverksted

Dans 

Fotball Kreativ forming
TradisjonsmatStrikking

Innebandy

Film
Båtførerprøven

Sang

Elevstyrte valgfag 
og mange fler 

Jegerprøven 

Styrketrening

Digitalfotografering

Teatersminke

Dykking

Studio

band - singer/songwriter - blås

Volleyball 
Idrett 

Friluftsliv 
- Into the North

Friluftsliv

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

MOSJØEN



viken Folkehøgskole

Adresse: Østre Totenvei 120, 2816 Gjøvik
Telefon:  61 13 15 00
E-post:  viken@viken.fhs.no
Elevplasser:  110
Aldersgrense: 18
Eier: Stiftelsen Viken Folkehøgskole

www.viken.fhs.no
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Er musikk din store lidenskap? 
Da bør du klippe ut denne annonsen, komme deg på nett og søke på Viken!

Et år fylt med dyktige lærere, høy kvalitet, samspill, turnéer, konserter, hovedinstrument, 
studioarbeid, sceneutfoldelse, latter og glede. Og ikke minst; mange nye venner med 
samme lidenskap som deg!
På Viken blir du bedre kjent med deg selv. Her kan du oppleve en enorm utvikling - 
både musikalsk og sosialt. Her tas musikkinteressen din på alvor. 
Les mer om drømmeåret ditt på www.viken.fhs.no

Ta scenen!

JAZZ POP ROCK
LYD MUSIKKPRODUKSJON 
SINGER SONGWRITER
VOICE
MUSIKAL 
MUSIKK BO FRITID
CROSSOVER KLASSISK

Nytt internat!!

Nye musikkrom!!

 Fra høsten 2013 

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Bestill skolebrosjyre: 
SMS «VIKEN» med navn og adresse 
til 2030



voss Folkehøgskule

Adresse: Eskelandsvegen 28, 5700 Voss
Telefon:  56 52 90 40
E-post:  post@voss.fhs.no
Elevplasser:  103
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftinga Voss Folkehøgskule

www.voss.fhs.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

data musikk

frisport
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øytun Folkehøgskole

Adresse: 9518 Alta
Telefon:  78 44 91 40
E-post:  oytun@oytun.no
Elevplasser:  112
Aldersgrense: 18
Eier: Normisjon, Indremisjonsforbundet, 
 Norges Samemisjon

www.oytun.no
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Arktis
Hundekjøring
Jakt og fiske
Ultra
Off piste
Flyt
Naturfoto   
Bergtatt   
70° Nord 
 

Li
nj

ef
ag

Klatring, Terrengsykkel,  Hav,

Hundesport, Fotball, Telemark-Alpint, 

Snowboard, Villmarksmat, Sportsfiske, 

Jegerprøven,  Foto, Reindrift, Trekopp,

Natur-Rovdyr, Skibygging, Isklatring,

Allsidig trening , GoPro film, Samisk,

Naturfoto, Knivlaging, Friluftsliv,

KRIK-villmark, Topptur, Hundekjøring

V
al

gf
ag

A
nd

re
 k

ur
s

Ski og skred  
Nordisk naturfotolinje Følg oss på :

Se mot nord: www.oytun.no 

  Jeg anbefaler 

Øytun så ofte jeg kan.

- Lars Monsen

Oslo

Alta

Tilknyttet Informasjonskontor 
for kristen folkehøgskole

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ



Ål Folkehøyskole og 
kurssenter For døve

Adresse: Bakketeigen, 3570 Ål
Telefon:  32 08 26 00
E-post:  aal.folkehogskole@al.fhs.no
Elevplasser:  45
Aldersgrense: 18 år
Eier: Stiftelsen Ål folkehøyskole og kurssenter 
 for døve

www.al.fhs.no
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Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

Bestill skolebrosjyre: SMS 
«BROSJYRE, NAVN OG ADRESSE» 
til 948 72 753

tEgnsPRÅk 
ER kULt
Ål folkehøyskole er Norges eneste folkehøyskole 
der du kan lære tegnspråk, og der tegnspråk 
 brukes døgnet rundt.

Linje for hørende og hørselshemmede 
Lær tegnspråk 

Linjetilbud for døve og hørselshemmede
Ekstremsport 
Bistand og Afrika
ASL (amerikansk tegnspråk) og engelsk
Ny i Norge (norsk og norsk tegnspråk)

Valgfag
Kan være: digital foto og bildebehandling, ballspill, fysisk aktivitet, 
tegnspråk, internasjonale tegn, ledertrening, tegning/maling, 
matlaging, trafikkteori, tekstil, strikking/hekling, filosofi, toving, 
animasjon, scrapbooking, film/redigering, smykkefremstilling, 
friluftsliv og keramikk.

Svømmebasseng – styrketreningsrom – gymsal – badstue – datarom – film og redigeringsutstyr – teambyggingsbane- 
trådløs internett – fine rom – god mat – internasjonalt miljø – mye moro – fellesskap – opplevelser og mange turer.

opplev et år på tegnspråkskolen!



Tilknyttet Informasjons-
kontoret for folkehøgskolen

Åsane Folkehøgskole

Adresse: 5109 Hylkje, Bergen
Telefon:  55 39 51 90
E-post:  post@asanefolk.no
Elevplasser:  100
Aldersgrense: 18
Eier: IOGT i Norge

www.aasane.fhs.no
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TRONDHEIM

OSLO

KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

TROMSØ

BODØ

FoLkEhøgskoLEn I BERgEn
Et folkehøgskoleår er en opplevelse i seg selv – en reise på reisen. 

Åsane folkehøgskole – billetten videre…

kUnstLInJE
Keramikk, skulptur, tegning, maling, 
Barcelona, Gaudi, Picasso, kreativ, se, 
skape, inspirasjon.

kIna/kaMPsPoRt
Kinesisk kampsport, kinesisk filosofi, 
snakke og skrive kinesisk, trene kinesisk 
kampsport i Kina!

skRIVEVERkstEd
Skap ditt eget univers, forme dine egne 
karakterer, individuell veiledning, Irland, 
ditt unike skrivespråk.

MUsIkk VokaL
Sang, alene og sammen, egen 
sangpedagog, konserter, turné, Tenerife. 
Ballade, pop, musikal, jazz, klassisk.

LatIn-aMERIkaLInJE
Mexico, Cuba, spansk, aztekere, Frida 
Kahlo, Latin-amerikansk mat, temperament, 
indianere, salsa. Reise!

hEstEsPoRt
Trav, galopp, sulky, sprang, tur, dressur, 
stell og kos, veterinær. Sol, søle, samhold, 
New Jersey, New york.

tEatERLInJE
Spotlight, scene, skuespill, manus, 
kostyme, scenografi, regi, improvisasjon, 
London, publikum!

Isa (U-LandsFag)
Forandre verden, Asia, solidaritet, glede, 
Afrika, engasjement, rettferdighet, 
menneskerettigheter, reise, gjøre.

VaLgFag
Backpacker Bali, tai-chi, kinesisk massasje, 
båtførerprøven, fridykking, digital foto, 
kortfilm, teatersport, langbueskyting m.fl.

Fullstendig oversikt over skolens reiser, linjetilbud, fellesfag og valgfag finner du på våre hjemmesider.
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aDReSSeR Til alle 
FOlkehøgSkOlene

agDeR FOlkehøgSkOle 
Høgskoleveien 49
4640 Søgne 
Telefon: 38 16 82 00 
e-post: kontor@agder.fhs.no 
www.agder.fhs.no

aRbeiDeRbevegelSenS 
FOlkehøgSkOle RingSakeR 
Stertiveien 26
2390 Moelv 
Telefon: 62 35 73 70 
e-post: post@afrmail.no 
www.afr.fhs.no

bakkeTun FOlkehøgSkOle 
7650 Verdal 
Telefon: 74 04 91 00 
e-post: adm@bakketun.fhs.no  
http://bakketun.fhs.no

bjeRkely FOlkehøySkOle 
2266 Arneberg 
Telefon: 62 95 65 00 
e-post: bjerkely@bjerkely.fhs.no 
www.bjerkely.fhs.no

bORgunD FOlkehøgSkOle 
Hatleholen
6012 Ålesund 
Telefon: 70 17 76 00 
e-post: admin@borgund.fhs.no  
www.borgund.fhs.no

bøMlO FOlkehøgSkule 
Olavsplasset 11
5437 Finnås 
Telefon: 53 42 56 50 
e-post: post@bomlo.fhs.no  
bomlo.fhs.no

buSkeRuD FOlkehøgSkOle 
3322 Darbu 
Telefon: 31 90 96 90 
e-post: postmaster@buskerud.fhs.no 
www.buskerud.fhs.no

Danvik FOlkehøgSkOle 
Fagerlibakken 1
3046 Drammen 
Telefon: 32 26 76 00 
e-post: info@danvikfhs.no 
www.danvikfhs.no

elveRuM FOlkehøgSkule 
Strandbygdveien 143
2408 Elverum 
Telefon: 62 43 52 00
e-post: post@elverumfhs.no  
www.elverumfhs.no

Fana FOlkehøgSkule 
Mildevegen 190
5259 Hjellestad 
Telefon: 55 52 63 60 
e-post: fana@fana.fhs.no 
www.fana.fhs.no

FjORDane FOlkehøgSkule 
Skulevegen 32
Boks 130
6770 Nordfjordeid 
Telefon: 57 88 98 80 
e-post: ffhskule@online.no 
www.fjordane.fhs.no
    
FOlkehøgSkOlen 69°nORD 
9056 Mortenhals 
Telefon: 77 72 72 71
e-post: kontakt@69nord.no 
www.69nord.no

FOlkehøgSkOlen SøRlanDeT 
Folkehøyskoleveien 30
4760 Birkeland 
Telefon: 37 28 11 00 
e-post: post@fhssorlandet.no 
www.fhssorlandet.no

FOllO FOlkehøgSkOle
Østbyveien 3
1540 Vestby 
Telefon: 64 98 30 50 
e-post: post@follo.fhs.no 
www.follo.fhs.no

FOSen FOlkehøgSkOle 
7100 Rissa 
Telefon: 73 85 85 85 
e-post: kontor@fosen.fhs.no 
www.fosen.fhs.no

FReDly FOlkehøgSkOle 
7353 Børsa 
Telefon: 72 86 29 90
e-post: kontor@fredly.fhs.no  
www.fredly.fhs.no

gRenlanD FOlkehøgSkOle 
Tveitanveien 58
3946 Porsgrunn 
Telefon: 35 56 04 50 
e-post: info@grenland.fhs.no  
www.grenlandfhs.no

haDelanD FOlkehøgSkOle 
Augedalsvn 15
2760 Brandbu 
Telefon: 61 33 96 00 
e-post: post@hafos.no  
www.hafos.no

hallingDal FOlkehøgSkule 
3550 Gol 
Telefon: 32 07 96 70 
e-post: post@hallingdal.fhs.no 
www.hallingdal.fhs.no

haRDangeR FOlkehøgSkule
Hordatun
5781 Lofthus 
Telefon: 53 67 14 00 
kontor@hardanger.fhs.no 

haugeTun FOlkehøySkOle 
Haugetunveien 3
1667 Rolvsøy 
Telefon: 69 36 27 20 
e-post: haugetun@haugetun.no  
www.haugetun.no

heDMaRkTOPPen 
FOlkehøySkOle 
Boks 1070
2305 Hamar 
Telefon: 62 51 93 70 
e-post: post@hedmarktoppen.no  
www.hedmarktoppen.no

hOlTekilen FOlkehøgSkOle
Micheletsvei 55
1368 Stabekk 
Telefon: 67 51 80 40 
e-post: holtekilen@holtekilen.no  
www.holtekilen.no

høgTun FOlkehøgSkOle 
6639 Torvibukt 
Telefon: 71 29 13 30 
e-post: kontor@hogtun.no  
www.hogtun.no

huRDal veRk 
FOlkehøgSkOle
2090 Hurdal 
Telefon: 63 92 06 00 
e-post: post@hvf.no  
www.hvf.no

iDReTTSSkOlen nuMeDal 
folkehøgskole 
3626 Rollag 
Telefon: 31 02 38 00 
e-post: kontor@idrettsskolen.com 
www.idrettsskolen.com

jeløy FOlkehøgSkOle 
Nokiaveien 30 B
1516 Moss 
Telefon: 69 91 10 70 
e-post: office@jeloy.fhs.no 
www.jeloy.fhs.no

jæRen FOlkehøgSkule 
Søren Øvretveits veg 9
4352 Kleppe 
Telefon: 51 78 51 00 
e-post: admin@jarenfhs.no
www.jarenfhs.no

kaRMøy FOlkehøgSkule 
Postboks 264
4291 Kopervik 
Telefon: 52 84 61 60 
e-post: adm@karmoy.fhs.no 
www.karmoy.fhs.no

lOFOTen FOlkehøgSkOle 
Finnesveien 24
8310 Kabelvåg 
Telefon: 76 06 98 80 
post@lofoten.fhs.no 
www.lofoten.fhs.no

lunDheiM FOlkehøgSkOle 
4460 Moi 
Telefon: 51 40 92 00 
e-post: office@lundheim.fhs.no 
www.lundheim.fhs.no

MangeR FOlkehøgSkule 
Mangersnesvegen 1
5936 Manger 
Telefon: 56 34 80 70 
e-post: kontor@manger.fhs.no 
www.manger.fhs.no

Vi håper informasjonen i denne katalogen har vært inspirerende og nyttig. 
Det er sikkert noen skoler som står frem som mer interessante enn andre og 
som du ønsker å vite mer om. Hver skole har sin egen brosjyre og hjemmeside. 
Gå inn på www.folkehogskole.no eller på den enkelte skoles hjemmeside. 
Herfra kan du bestille skolens egen brosjyre. Det går også an å sende skolen 
en mail hvis det er noe du lurer på.
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MOlDe FOlkehøgSkOle
Raumavn. 2-4
6410 Molde 
Telefon: 71 25 94 70 
e-post: admin@molde.fhs.no 
www.molde.fhs.no

MøRe FOlkehøgSkule 
Postboks 14
6151 Ørsta 
Telefon: 70 04 19 99 
e-post: kontor@more.fhs.no 
www.more.fhs.no

naMDalS FOlkehøgSkOle 
7870 Grong 
Telefon: 74 33 20 00 
e-post: kontor@namdals.fhs.no  
www.namdals.fhs.no

nanSenSkOlen, nORSk 
huManiSTiSk akaDeMi 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2
2609 Lillehammer 
Telefon: 61 26 54 00 
e-post: 
administrasjon@nansenskolen.no  
www.nansenskolen.no

nORDFjORD FOlkehøgSkule 
6823 Sandane 
Telefon: 57 86 80 40 
e-post: kontor@friluftslivskulen.no  
www.friluftslivskulen.no

nORDhORDlanD 
FOlkehøgSkule 
Holtermandsvegen 3
5918 Frekhaug 
Telefon: 56 17 43 00 
e-post: skolen@online.no  
www.skolen.info

nORDiSka FOlkhögSkOlan 
Olof Palmes väg 1
SE-442 31 Kungälv
Sverige 
Telefon: +46 303 20 62 00 
e-post: info@nordiska.fhsk.se  
www.nordiska.fhsk.se

nORDMøRe FOlkehøgSkule 
Høgskulebakkan 2
6650 Surnadal 
Telefon: 71 65 89 00 
e-post: kontor@nordmore.fhs.no 
www.nordmore.fhs.no

nORDnORSk PenSjOniSTSkOle 
8920 Sømna 
Telefon: 75 02 92 80 
e-post: post@nnps.no 
www.nordnorsk-pensjonistskole.no

nORSk SenTeR FOR 
SeniORuTvikling 
3159 Melsomvik 
Telefon: 33 33 55 00 
e-post: post@seniorutvikling.no 
www.seniorutvikling.no

PaSvik FOlkehøgSkOle 
9925 Svanvik 
Telefon: 78 96 41 00 
e-post: pasvik@ffk.no  
www.pasvik.fhs.no

PeDeR MORSeT 
FOlkehøgSkOle 
7584 Selbustrand 
Telefon: 73 81 20 00 
e-post: pmf@pedermorset.no  
www.pedermorset.no

Ringebu FOlkehøgSkule 
Vekkomsvn.13
2630 Ringebu 
Telefon: 61 28 43 60 
e-post: ringebufhs@oppland.org  
www.rfhs.no

RingeRike FOlkehøgSkOle 
Askveien 26
3510 Hønefoss 
Telefon: 32 17 99 00 
e-post: rf@ringerike.fhs.no  
www.ringerike.fhs.no

RiSøy FOlkehøySkOle 
Risøya
4912 Gjeving 
Telefon: 37 19 93 50 
e-post: post@risoy.fhs.no  
www.risoy.fhs.no

ROMeRike FOlkehøgSkOle 
Trondheimsveien 176
2068 Jessheim
Telefon: 63 97 09 10 
e-post: post@romerike.fhs.no  
www.romerike.fhs.no

RøDDe FOlkehøgSkOle 
7224 Melhus 
Telefon: 72 85 29 10 
e-post: rodde@rodde.fhs.no 
rodde.fhs.no

Rønningen FOlkehøgSkOle 
Myrerskogveien 54
0495 Oslo
Telefon: 21 02 36 00 
e-post: post@ronningen.fhs.no 
www.ronningen.fhs.no

SagavOll FOlkehøgSkOle 
Håtveitvegen 2
3810 Gvarv 
Telefon: 35 95 91 00 
e-post: sfadmin@sagavoll.fhs.no 
www.sagavoll.fhs.no

SanDvik FOlkehøgSkOle
8664 Mosjøen 
Telefon: 75 11 50 00 
e-post: post@sandvik.fhs.no  
www.sandvik.fhs.no

SeljORD FOlkehøgSkule 
Jakob Naadlandsveg 33
3840 Seljord 
Telefon: 35 05 80 40 
e-post: kontor@seljord.fhs.no  
www.seljord.fhs.no

SeTeSDal FOlkehøgSkOle 
4747 Valle 
Telefon: 41 21 49 96 
e-post: post@setesdal.fhs.no 
www.setesdal.fhs.no

SkiRingSSal FOlkehøySkOle 
Skiringssalveien 160
3232 Sandefjord 
Telefon: 33 42 17 90 
e-post: skiringssal@vfk.no 
www.skiringssal.fhs.no

SkjebeRg FOlkehøySkOle 
Oldtidsveien 35
1747 Skjeberg 
Telefon: 69 16 81 04  
e-post: skjeberg.fhs@ostfoldfk.no 
www.skjeberg.fhs.no

SkOgn FOlkehøgSkOle 
Småland
7620 Skogn 
Telefon: 74 08 57 20 
e-post: kontor@skogn.fhs.no 
www.skognfhs.no

SOgnDal FOlkehøgSkule 
Helgheimsvegen 9
6856 Sogndal 
Telefon: 57 62 75 75 
e-post: sogndal@sogndal.fhs.no 
www.sogndal.fhs.no

SOlbakken FOlkehøgSkOle 
2100 Skarnes 
Telefon: 62 96 70 70 
e-post: post@solbakken.fhs.no
www.solbakkenfolkehogskole.no

SOlbORg FOlkehøgSkOle 
Tjensvollvn. 44
4021 Stavanger 
Telefon: 51 51 01 00 
e-post: solborg@solborg.fhs.no  
www.solborg.fhs.no

SOlTun FOlkehøgSkOle 
9440 Evenskjer 
Telefon: 77 08 99 30 
e-post: soltun@soltunfhs.no  
www.soltunfhs.no

STaveRn FOlkehøySkOle, 
FReDTun 
Helgerovn. 102
3294 Stavern 
Telefon: 33 15 68 00 
e-post: post@stavernfhs.no 
www.stavernfhs.no

SunD FOlkehøgSkOle 
Flagvegen 95
7670 Inderøy 
Telefon: 74 12 49 00 
e-post: info@sund.fhs.no  
www.sund.fhs.no

SunnFjORD FOlkehøgSkule 
6800 Førde 
Telefon: 57 82 99 60 
e-post: kontor@sunnfjord.fhs.no  
www.sunnfjord.fhs.no

SunnhORDlanD 
FOlkehøgSkule 
Naustvikvegen 26
5455 Halsnøy Kloster 
Telefon: 53 47 01 10 
e-post: sunnfolk@sunnfolk.no 
www.sunnfolk.no

SunnMøRe FOlkehøgSkule
Varleitevegen 7
6065 Ulsteinvik 
Telefon: 70 00 96 00 
e-post: post@sufh.no  
www.sufh.no

TOneheiM FOlkehøgSkOle 
Marmorveien 15
2322 Ridabu 
Telefon: 62 54 05 00 
e-post: post@toneheim.no 
www.toneheim.no

TORShuS FOlkehøgSkule 
7320 Fannreim 
Telefon: 72 47 98 50 
e-post: torshus@torshus.com 
www.torshus.com

TOTen FOlkehøgSkOle 
2850 Lena 
Telefon: 61 14 27 00 
e-post: totenfhs@oppland.org 
www.toten.fhs.no

TROnDaRneS FOlkehøgSkOle 
Trondenesv. 110
9404 Harstad 
Telefon: 77 04 00 77 
e-post: post@trofo.no  
www.trondarnes.fhs.no

TRønDeRTun FOlkehøgSkOle 
7227 Gimse 
Telefin: 72 85 39 50 
e-post: info@trondertun.no 
www.trondertun.no

valDReS FOlkehøgSkule 
2920 Leira i Valdres
Telefon: 61 35 95 00 
e-post: valdres@vintereventyr.no 
www.vintereventyr.no

veFSn FOlkehøgSkOle, 
TOPPen 
Odin Benumsvei 21
8665 Mosjøen 
Telefon: 75 17 24 11 
e-post: toppen@vefsnfolkehogskole.no 
www.vefsnfolkehogskole.no

viken FOlkehøgSkOle 
Østre Totenvei 120
2816 Gjøvik 
Telefon: 61 13 15 00 
e-post: viken@viken.fhs.no 
www.viken.fhs.no

vOSS FOlkehøgSkule 
Eskelandsvegen 28
5700 Voss 
Telefon: 56 52 90 40 
e-post: post@voss.fhs.no 
www.voss.fhs.no

øyTun FOlkehøgSkOle 
9518 Alta 
Telefon: 78 44 91 40 
e-post: oytun@oytun.no 
www.oytun.no

ål FOlkehøySkOle Og 
kuRSSenTeR FOR Døve 
Bakketeigen
3570 Ål 
Telefon: 32 08 26 00 
e-post: aal.folkehogskole@al.fhs.no 
www.al.fhs.no

åSane FOlkehøgSkOle 
5109 Hylkje, Bergen 
Telefon: 55 39 51 90 
e-post: post@asanefolk.no  
www.aasane.fhs.no
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linjeOveRSikT
Fagene i denne fagoversikten er de du kan søke på for opptak ved en skole. 
Finner du ikke ditt fag i en kategori, råder vi deg til også å se under andre 
fagkategorier. Når du kommer til skolen, kan du i tillegg velge flere valgfag. 
Enkelte skoler kaller sine fag noe annet enn linjefag eller har et annet system 
(for eksempel at du søker plass på en musikkfolkehøgskole på bakgrunn 
av hovedinstrument, og ellers setter sammen din timeplan ut fra en rekke 
musikkemner).

AVIS  SE MEDIA OG KOMMUNIKASJON

BÅTBYGGING  SE KUNST, DESIGN OG HÅNDVERKSFAG

DATA  SE IT OG DATA

DRAMA  SE TEATER OG DRAMA

DYKKING  SE IDRETT OG FRILUFTSLIV

FILM, VIDEO  SE MEDIA OG KOMMUNIKASJON

FREDSFAG  SE INTERNASJONALE FAG

FRILUFTSLIV  SE IDRETT OG FRILUFTSLIV

GRAFISK DESIGN  SE IT

HELSEFAG  SE PSYKOLOGI, HELSE OG SOSIALFAG

HUNDEKJØRING  SE IDRETT OG FRILUFTSLIV

INTERIØR  SE KUNST, DESIGN OG HÅNDVERKSFAG

JAKT OG FISKE  SE IDRETT OG FRILUFTSLIV

KAMPSPORT  SE IDRETT OG FRILUFTSLIV

KOSTYME OG SMINKE  SE KUNST, DESIGN OG HÅNDVERK

MALING → SE KUNST, DESIGN OG HÅNDVERK

PSYKOLOGI  SE PSYKOLOGI, HELSE OG SOSIALFAG

PEDAGOGIKK  SE PSYKOLOGI, HELSE OG SOSIALFAG

RADIO  SE MEDIA OG KOMMUNIKASJON

REISELIV  SE INTERNASJONALE FAG

REVY  SE TEATER OG DRAMA

RIDNING  SE HEST

SAMFUNNSFAG  SE INTERNASJONALE FAG

SEILING  SE MARITIME FAG OG VANN, SEIL

SELVUTVIKLING  SE SOSIAL, HELSE OG OMSORG

SIRKUS  SE TEATER OG DRAMA

SPRÅK  SE INTERNASJONALE FAG

SØM  SE KUNST, DESIGN OG HÅNDVERK

TEGNING  SE KUNST, DESIGN OG HÅNDVERK

TV  SE MEDIA OG KOMMUNIKASJON

WEB  SE IT OG DATA
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aniMaSjOn
Animasjon Bjerkely 35
Animasjon  Møre 65
Animasjonsfilm Danvik 39
MD Animasjon Rødde 78

bil, MOTOR Og MC
Bil og motor Folkehøgskolen Sørlandet 44
Radiostyrt Namdals 66

DanS
Dans Idrettsskolen Numedal 57
Dans Sunnfjord 93
Dans Rønningen 79
Dans Trøndertun 100
Dans Ringerike 75
Dans Sagavoll 80
Dans Follo 45
Dans  Nordhordland 69
Dans Hedmarktoppen 53
Dans Sunnhordland 94
Dans Solbakken  88
Dans & Reis Soltun 90
Dans.London.Cuba Sunnmøre 95
Folkedans Manger 63
Forstudium Dans Trøndertun 100 
Treningsinstruktør 
– Dancemix, step og fitness Fredly 47

FilM
Film Follo 45
Film Agder  32
Film Danvik 39
Film Voss 104
Film og dokumentasjon Nordiska 70
Film, TV og visuelle 
effekter Nordmøre 71
Filmproduksjon Skiringssal 84
MD Film&Foto Rødde 78

FilOSOFi
Idé, kultur og samfunn Nansenskolen 67
Ondskap Soltun 90

FOTO
Backpack foto Soltun 90
Bilde og kommunikasjon Skjeberg 85
Foto Hardanger 51
Foto Jæren 59
Foto Sund 92
Foto Høgtun 56
Foto – opplevelser Agder  32
Foto/Opplevelser Elverum 40
FotoArt Bjerkely 35
FotoFashion Bjerkely 35
FotoGLOBAL Nordhordland 69
Fotografi Lundheim 62
Fotografi Arbeiderbevegelsen 33
Fotografi Buskerud 37
Fotografi og film Fana 41
Fotografi og Reise Sunnfjord 93
Fotojournalistikk Arbeiderbevegelsen 33
Fotokreativ Lofoten 61
Fotokunst Sogndal 87
Fotoreise Sogndal 87
Fotostudiet Danvik 39
FotoVideo Rønningen 79
Global Bjerkely 35
Kunst & Foto Risøy 76
Naturfoto Lofoten 61
Proffoto Lofoten 61

gåRDSDRiFT
Vaktmester & Vedlikehold Sandvik 81
Økologisk jordbruk 
og hest Fosen 46

heST
1. års Hestelinje Fjordane 42
2. års Hestelinje Fjordane 42
Hest Peder Morset  73
Hest  Hardanger 51
Hest i fokus Namdals 66
Hest, Kjøring Torshus 97
Hest, Riding Torshus 97
Hestesport Åsane 107
Ridning Hurdal 55

iDReTT Og FRiluFTSliv  

ballSPill

Ballidrett Sund 92
Beach & Volleyball Sunnfjord 93
Beach Sport Sunnfjord 93
Fotball Idrettsskolen Numedal 57
Fotball Haugetun 52
Fotball Grenland 48
Fotball  Nordhordland 69
Fotball Jeløy 58
Fotball Lundheim 62
Fotball/Beach/Brasil Sunnfjord 93
Fotball Plus Folkehøgskolen Sørlandet 44
Fotball/Barcelona Molde 64
Fotball/Brasil Molde 64
Håndball Skogn 86
Håndball Grenland 48
Idrett – ball Idrettsskolen Numedal 57
Idrett – ballsport Høgtun 56
Idrett Ball Hurdal 55
Idrett-Ball Rønningen 79
Idrett.Ballspel Sunnmøre 95
Sandvolley Grenland 48
Volleyball Vefsn 102

bRaTT, høyT, ekSTReMT

Altitude – Paragliding 
– Mexico Valdres 101
Bergtatt Øytun 105
Bratt Hallingdal 50
Bratt frilufsliv – Himalaya Valdres 101
Ekstremsport Ål 106
FIX – Friluftsliv Ekstrem Sagavoll 80
Freeride/film Namdals 66
Freestyle Freeride Rødde 78
Frikjøring i Kvitfjell Ringebu 74
Friluftsliv – Ekstrem Karmøy 60
Friluftsliv – topp 30 Høgtun 56
Friluftsliv – Xtreme Fredly 47
Friluftsliv Ekspedisjon Sogndal 87
Frisport Voss 104
Full Fart Ute Torshus 97
Høyt og Lavt m. 
paragliding & dykking Torshus 97
Klatring Høgtun 56
Klatring & topptur Lofoten 61
Klatring og Kroppskontroll Torshus 97
LinjeX Idrettsskolen Numedal 57
Off Piste – Terrengsykling 
– Japan Valdres 101
Ski & klatring Lofoten 61
Ski og klatring Sogndal 87
Sport Extreme Australia Bakketun 34
Telemark Høgtun 56
Utfor Hedmarktoppen 53
Vertikal X Europa Bakketun 34
X-games Rødde 78

bReTTSPORT

Boards Rødde 78
Brett, ski og surf Fredly 47
Jibbing Idrettsskolen Numedal 57
Snowboard Elverum 40
Surf Jæren 59
Switch Hallingdal 50
X sport Hedmarktoppen 53
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FRiluFTSliv

70° Nord Øytun 105
Adventure Solborg 89
Arktis Øytun 105
Dykking og friluftsliv Jeløy 58
Dykking/Klatring Molde 64
Friluftsliv Hallingdal 50
Fjell & ekspedisjon Lofoten 61
Flyt Øytun 105
Friluftsliv Hurdal 55
Friluftsliv Fosen 46
Friluftsliv – allround Høgtun 56
Friluftsliv – Eventyr 
Nordmøre-Europa Nordmøre 71
Friluftsliv – Hardangervidda Hardanger 51
Friluftsliv – Idrett Fredly 47
Friluftsliv – Into the North Vefsn 102
Friluftsliv – Villmark Sagavoll 80
Friluftsliv Adventure – Afrika Valdres 101
Friluftsliv Nordkalotten Folkehøgskolen 69Nord 43
Friluftsliv og fotoreiser Agder  32
Friluftsliv og Idrett Peder Morset  73
Friluftsliv/Aktivitet Nordfjord 68
Friluftsliv/Ekspedisjon Nordfjord 68
Friluftsliv/Ekstremsport Elverum 40
Friluftsliv/KRIK Høgt og lavt Nordfjord 68
Friluftsliv/Norge på langs Nordfjord 68
Friluftsliv/Ski og surf Nordfjord 68
Friluftsliv/Vegleiing Nordfjord 68
Friluftsliv/Vertikalt Nordfjord 68
Idrett og Friluftsliv Nordhordland 69
Idrett og friluftsliv Voss 104
Idrett og Friluftsliv Hardanger 51
Jakt og fiske Øytun 105
Multisport & Friluftsliv Skiringssal 84
Multisport Pluzz Solborg 89
Naturfoto Øytun 105
Nordisk naturfotolinje 
Andreårskurs Øytun 105
Norge på Tvers Torshus 97
Off piste Øytun 105
Ski og skred Halvårskurs Øytun 105
Sport og villmark Ringebu 74

FRiluFTSliv ReiSe

Adventura – Afrika  Møre 65
Adventura – Egypt Møre 65
Adventura – Ekstremsport Møre 65
Adventura – Sør-Amerika Møre 65
Australia Multisport Borgund 36
Cuba – Explore 
– Costa Rica Valdres 101
Ekspedisjon 
– Everest BC/Kilimanjaro Seljord 82
Friluft New Zealand Borgund 36
Friluftsliv Sogndal 87
Friluftsliv – Sør-Afrika Bømlo 38
Friluftsliv 
– Everest Base Camp Seljord 82
Friluftsliv/Australia Molde 64
Friluftsliv/Backpacking Molde 64
Idrett og Villmark Hedmarktoppen 53
Sør-Amerika Xplore Borgund 36
USA – Friluftsliv, film & foto Skogn 86

helSe, TReningS inSTRukTøR

Fitness/Brasil Molde 64
Fitnessinstruktør Idrettsskolen Numedal 57
Puls Karmøy 60
Puls - fitness, styrke, 
ernæring Haugetun 52
Sport og Helse Nordhordland 69
Treningsinstruktør 
– Puls, Pump og PT Fredly 47

heST, hunD

Hestesport Pasvik 72
Hundekjøring Øytun 105
Hundekjøring - Alaska Valdres 101
Hundekjøring og friluftsliv Folkehøgskolen 69Nord 43
Hundekjøring og Villmarksliv Pasvik 72

iDReTT

Idrett Sogndal 87
Idrett Ringerike 75
Idrett Vefsn 102
Idrett – puls Idrettsskolen Numedal 57
KRIK Sagavoll 80
KRIK – Volleyball og Ski Sagavoll 80
Langrenn Høgtun 56
Puls Namdals 66
Puls – Idrett og Friluftsliv Stavern 91
Sport Lundheim 62
Toppidrett Rønningen 79
Yoga  Hadeland 49
Yoga Solbakken  88

iDReTT ReiSe

Backpacker/Ekstremsport Elverum 40
Freeride/Canada Molde 64
Freestyle USA Rødde 78
GlobalActive Nordhordland 69
Golf – Snø – USA Valdres 101
Golf.Idrett.Sør-Afrika Sunnmøre 95
Idrett – Bistand – Afrika Valdres 101
Idrett – Piste – Australia Valdres 101
Idrett/Australia Molde 64
Reis Aktiv Rødde 78

iDReTT, MulTiSPORT

Friluftsliv og Idrett Folkehøgskolen 69Nord 43
H2O, snø og vind Høgtun 56
Idrett Ski&Brett Hallingdal 50
Max O2 – Ski, sykkel og løp Fredly 47
Multisport Sunnmøre 95
Multisport Folkehøgskolen Sørlandet 44
Multisport Karmøy 60
Multisport Setesdal 83
Multisport – Himalaya Seljord 82
Multisport – New Zealand Valdres 101
Sjø.Snø.Surf Sunnmøre 95
Snow Kite Surf Hurdal 55
Sport og friluft Sund 92
Ultra Øytun 105

jakT Og FiSke

Friluftsliv – catch nature Høgtun 56
Friluftsliv og Sportsfiske Folkehøgskolen 69Nord 43
Friluftsliv/Jakt og fiske Nordfjord 68
Jakt & fiske i Norge & USA Skogn 86
Jakt – med storvilt i siktet Hardanger 51
Jakt og fiske Pasvik 72
Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv Sandvik 81

kaMPSPORT/kunST

Aikido Hadeland 49
Brasiliansk Jiu Jitsu/
kampsport Torshus 97
ITF Taekwon-Do Nordmøre 71
Kickboksing Stavern 91
Kickboxing Skogn 86
Kina / Kampsport Åsane 107
Martial art & zen Hadeland 49
Muay Thai/kampsport Torshus 97

MOTORSPORT

Motocross Setesdal 83
Trial Setesdal 83

TRening Og kOSThOlD

Idrett – puls Høgtun 56
Kosthold Trening Helse Toten 98
Trening og kosthold  Hadeland 49

vann, Seil

Dykking Risøy 76
Dykking Høgtun 56
Friluftsliv – Sjø Karmøy 60
Friluftsliv/Vind og vatn Nordfjord 68
H2O - Vannsport 
og Friluftsliv Stavern 91
Seil-surf-kite Risøy 76
Seiling Fosen 46
Seiling og ski Folkehøgskolen 69Nord 43
Sjøsprøyt Risøy 76
Ski & seil Lofoten 61
Surfing & ski Lofoten 61
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inTeRnaSjOnale Fag
Adventure Hurdal 55
Afrika Mangfold Borgund 36
Afrika, bistand og kultur Elverum 40
Australia - Backpack Borgund 36
Backpack surprise Soltun 90
Backpacker Grenland 48
Bistand «Barn i fokus» Nordhordland 69
Bistand – Destinasjon X Fredly 47
Bistand og Afrika Ål 106
Community – fellesskap, 
kultur og bistand Fana 41
Destinasjon Latin-Amerika Haugetun 52
Europa Namdals 66
Explore Sør-Amerika Hurdal 55
Exploring Bolivia/Brasil Bakketun 34
FN-akademiet Arbeiderbevegelsen 33
FN-linje Sund 92
Fred og Solidaritet 
– Latin-Amerika Bømlo 38
Fred og Solidaritet – Afrika Bømlo 38
Global eXtreme Nordhordland 69
Global Solidaritet Ringerike 75
Global Village Solborg 89
Globalt fokus Folkehøgskolen Sørlandet 44
Globalt Perspektiv Lundheim 62
Go to Gate Risøy 76
Halvårskurs Guatemala Sund 92
Halvårskurs India Sund 92
Internasjonal linje Sunnmøre 95
ISA (U-landsfag) Åsane 107
Kina – Midtens Rike Møre 65
Kina Korea Japan Toten 98
Latin-Amerikalinje Åsane 107
Med ryggsekk i Europa Jeløy 58
Middelhavet – Spania, 
Italia, Hellas Haugetun 52
Peacebuilding Soltun 90
Prosjekt Sri Lanka Sunnfjord 93
Regnskog Sund 92
Reis Hallingdal 50
Reis Afrika Rødde 78
Reise-bistand Grenland 48
Reiselinja Sunnfjord 93
Reiseliv Ringebu 74
Reiseliv Grenland 48
Reiseliv – Spansk Karmøy 60
Reiseliv Australia/Thailand Bakketun 34
Reiseliv og samfunn Agder  32
Reiseliv og Turisme Nordhordland 69
Safari Sagavoll 80
Sør-Afrika Holtekilen 54
Tur-Retur Verden Rønningen 79
U-land Sund 92
USA – Travelstudy Borgund 36
Volontør Ecuador 
– Bistand og Global 
Forståelse Stavern 91

iT – DaTa
Data Voss 104
Data Media Folkehøgskolen Sørlandet 44
Grafisk design Jeløy 58
Grafisk design Arbeiderbevegelsen 33
Kreativ Data Lundheim 62
Multimedia Karmøy 60
Spilldesign Sunnhordland 94

kjøkken Og MaTlaging
Baker – Konditor Karmøy 60
Gla’Mat Lundheim 62
Mat – fra jord til bord Fosen 46
Mat med smak av verden Bømlo 38

kunST, DeSign Og 
hånDveRk
ArtLab Hallingdal 50
Bilde&Form Solborg 89
Bildekunst Seljord 82
Billedkunst Nansenskolen 67
Billedkunst Fana 41
Billedkunst og foto Agder  32
Båtbygging Fosen 46
Design & Fashion Ringerike 75
Design og fashion Trondarnes 99
Estetisk reisemix Grenland 48
Grafisk design Skjeberg 85
Håndverk og design Fosen 46
Interiør Jæren 59
Interiør & Arkitektur Skiringssal 84
KID – Kunst, Interiør 
og Design Stavern 91
Klesdesign Skiringssal 84
Klær, mote og design Solborg 89
Klær/design Namdals 66
Kostyme- og teatersminke Romerike 77
Kreativ Hedmarktoppen 53
Kreativ Design Sagavoll 80
Kreativ kunst Ringebu 74
Kunst Follo 45
Kunst – tegning,maling,foto Hardanger 51
Kunst og håndverk Peder Morset  73
Kunst.Europa Sunnmøre 95
Kunst/foto/glass Fjordane 42
Kunst/Håndverk Elverum 40
Kunstfag – foto, sølv og leire Ringebu 74
Kunstlinje Åsane 107
Mote og design Hardanger 51
Mote/design Holtekilen 54
Multikunst Høgtun 56
Redesign Miljø Utvikling Toten 98
Scenografi Romerike 77
Strek og striper Ringebu 74
Studio: Kunst og Design Rønningen 79
Søm & Design Skogn 86
Søm – Design Karmøy 60
Søm Mote Interiør Hurdal 55
Søm og Skredderi Stavern 91
Tegneserie 1 Bjerkely 35
Tegneserie 2 Bjerkely 35
Tegning, Maling 
& Kunstreise Skiringssal 84
Visual Arts Ringerike 75
Visuell kunst Sunnhordland 94

leDeRTRening
Event Lundheim 62
Ledertrening Sandvik 81
Lederutvikling Fredly 47
Leiartrening (2. års linje) Sunnmøre 95
Psykologi Pedagogikk 
Ledelse Toten 98
Redning, sikkerhet 
og ledelse Risøy 76

livSSyn
Disippeltrening Musikk Hedmarktoppen 53
Disippeltrening Sport Hedmarktoppen 53
ES-Team Sandvik 81
Sport Bibel og Backpacking Sunnfjord 93

lyD – Og lySTeknikk
Festival & events Risøy 76
Lyd Trøndertun 100
Lyd & Studio Nordmøre 71
Lyd og musikk Romerike 77
Lyd-lys-scene Vefsn 102
Lydteknikk/Musikkprodusjon Bakketun 34
Lysdesign Romerike 77
Musikkproduksjon Manger 63
Radio & lydproduksjon Danvik 39

MeDia Og 
kOMMunikaSjOn  

DigiTal MeDia, DeSign

Digital Media Trondarnes 99
Digital produksjon Trøndertun 100 
Kreativ Digital Design Toten 98

FilM, FOTO, viDeO

Film Solbakken  88
Film og Foto Jæren 59
Film/Foto Holtekilen 54
Filmkunst & animasjon Buskerud 37
Foto og reise Pasvik 72

jOuRnaliSTikk, FOTO

Foto/Journalistikk Nordmøre 71
Journalistikk Arbeiderbevegelsen 33
Journalistlinjen Nordiska 70
Kulturjournalistikk Skjeberg 85
Media 2 Arbeiderbevegelsen 33
Sportsjournalistikk og idrett Skjeberg 85

MeDia Mix

Digital Design Bakketun 34
Film&Media Solborg 89
Media Peder Morset  73
Media Lundheim 62

Tv, RaDiO

Radio- og TV-journalistikk Skjeberg 85
TV & Media Sandvik 81
TV-produksjon Danvik 39
Video & TV Lundheim 62

MiljøFag – økOlOgi
Lofoten watch Lofoten 61

Mix
Flexi Peder Morset  73
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MuSikk
5 x Sang- 
og scenetrening Nordiska 70
Band Manger 63
Band Follo 45
Band Rønningen 79
Band Lundheim 62
Band, rock/pop/soul Elverum 40
Band/studio Namdals 66
Beats Electro Rødde 78
Brassband Manger 63
Brassband Toneheim  96
Crossover Klassisk Viken 103
Direksjon Toneheim  96
Gitar Trøndertun 100
Hovedinstrument Toneheim  96
Janitsjarkorps Toneheim  96
Jazz Sund 92
Jazz Trøndertun 100
Jazz Toneheim  96
Jazz Pop Rock Viken 103
Jazz, rytmisk Agder  32
Kirkemusikk Toneheim  96
Klassisk musikk Toneheim  96
Komposisjon Toneheim  96
Kor Toneheim  96
Lyd Musikkproduksjon Viken 103
Musikal Viken 103
Musikal Seljord 82
Musikk Toneheim  96
Musikk Sandvik 81
Musikk Fana 41
Musikk Hedmarktoppen 53
Musikk Sagavoll 80
Musikk Hurdal 55
Musikk Jæren 59
Musikk Sunnhordland 94
Musikk Stavern 91
Musikk Voss 104
Musikk Nordmøre 71
Musikk Trondarnes 99
Musikk & Scene Skogn 86
Musikk – band og låtskriving Høgtun 56
Musikk – Dans – Drama Risøy 76
Musikk – Live! Seljord 82
Musikk Bo Fritid Viken 103
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Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 13, Oslo
Tlf 22 47 43 00
post@folkehogskole.no

Postadresse: 
Postboks 420 Sentrum
N-0103 Oslo

Du kontakter begge kontorene på samme  
telefonnummer og adresse.

Åpningstider for henvendelser per telefon  
eller besøk er mandag til fredag mellom  
kl 08.00 og 15.00.

I katalogen du holder i hendene, vil du finne 
det meste av den informasjonen du trenger 
om folkehøgskole. Det du ikke finner her, 
finner du på folkehøg skolenes felles nettsted: 

www.folkehogskole.no

Bestill skolebrosjyrer med søknadsskjema for 
de skolene du er interessert i å vite mer om, 
eller få svar på dine spørsmål om folkehøgskole.
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