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Kunst

- kult
ur

Frihet i valg av uttrykksmidler stimulerer deg til å utvikle egne kunstprosjekter. Du bruker tid
på klassiske tegne- og maleteknikker, slik at du får utvikle dine ferdigheter og ditt eget
uttrykk.
KUNSTEN OG HVERDAGEN

Undervisningen drives av profesjonelle kunstnere, men det forventes ingen
forkunnskaper. Det viktigste er at du er
nysgjerrig, aktiv og åpen. Atelieret vårt
har stor takhøyde og våre hverdager er
avhengig av ditt initiativ og din fantasi.

PROSJEKTER

Ulike gjestelærere besøker oss gjennom
skoleåret. Disse presenterer eget arbeid
og gjennomfører kritikk på elevarbeider.
Sara og Karoline Skotte kommer til verkstedet vårt og holder en ukes workshop i
smykke design. På Fellesverkstedet Myren
Grafikk jobber vi med dyptrykk og silketrykk. Linja jobber også med nattprosjekter og besøker stedspesifikke prosjekter.
Muligheter for utsmykningprosjekt på
skolen som blir stående inn i fremtiden.

Tegning
Portrett
Modell
Stilleben
Figur
Blyant, kull, penn, blekk, pastel- og oljekritt.

Maleri
Komposisjon
Farge
Symbolikk
Tema
Aquarell, akryl, olje, tempera.

Skulptur
Modellering
Støp
Hogging
Leire, gips, tre, is.

Grafikk
Monotypi
Linosnitt / Tresnitt
Collorgraph
Etsing / Aquatint
Koldnål
Silketrykk

Foto
Portrett
Kunstfoto
Studio, digital bildebehandling.

UTFLUKTER

Vi besøker de ulike utstillingarenaene i nærområdet vårt og tar ofte turen til byen
og Sørlandets kunstmuseum, Agder
kunstnersenter, Galleri Bi-Z og Kristiansand
kunsthall.

!

Oppdag nye muligheter
og gjør det
usynlige synlig.

@agderfhskunst
TURER

Linja reiser på utenlandstur til Mexico.
Vi opplever kunst og kultur gatelangs og i
gallerier og museer. Samtidskunst, StreetArt,
arkitektur og arkeologiske skatter, håndverk og tradisjon. Fokuset ligger på farger
og former. Vi nyter, ekte taco og gleder
oss over eksotiske lukter og smaker.
Vi reiser også på firedagers tur til Ryvingen fyr. Ute i havgapet lar vi oss inspirere
av lyset og været, finner ro til gode samtaler og samvær.

I ATELIERET

Kunstfeltet er stort og variert. Sammen velger vi emner som prioriteres. Samtidig er
det naturlig at ikke alle alltid jobber med
det samme. Det betyr at du i perioder står
fritt i forhold til temaer. Dette krever initiativ
og pågangsmot fra deg, men du blir veiledet på ditt prosjekt. Slik lærer du å drive frem egne prosjekter, øke dine tekniske
ferdigheter og utvikle ditt eget formspråk.
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Frilu&ftslFot
ivoreiser

Linja gir et godt grunnlag
for videre studier innen
friluftsliv.

Ser friluftsliv og en aktiv hverdag spennende ut? Bli med på et
år med personlig utvikling der du lærer å ta ansvar gjennom
praktiske aktiviteter og samarbeid.

FAG

Zip-line
Surfing på Jæren
Tur til Preikestolen
Rafting, kanopadling
Turer i skogen og på fjellet
Orientering, kart og kompass
Overnattinger i telt, lavvo, gapahuk.
Jegerprøven
Båtførerprøven
Landskapsfotografering rundt Lista
fyr, og i Danmark
Rådyrjakt
Stormtur til Lindesnes
Hummerfiske
Ski og alpint ved skolens hytte på
Hovden
Praktiske fotooppgaver i nærmiljøet
og i dyreparken

PROSJEKTER

Fordypning i emner knyttet til utenlandsreisene. 1-2 uker prosjekt i samarbeid
med kunstklassen.
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Foto: Andrea Celene L Holtet

@agderfhsfriluft

TURER

portrettfotografering, landskapsfotografering, fridykking.

I Danmark, prøver vi å fange det spesielle
lyset i området rundt Skagen. Vi besøker
steder som Råbjerg Mile, Den tilsannede
kirke, Grenen. I ørnereservatet ved Tversted fotograferer vi bladt annet ørn, gribb
og falk..

Vi drar også på dags- og overnattingsturer i Agder. Sørlandet kan by på variert
natur med både kyst, elver og fjell. Skolen
har kanoer, tilgang til båt, samt hytte på
Hovden som vi bruker som utgangspunkt
for ulike aktiviteter høst og vinter. Skolens
beliggenhet gjør at vi enkelt kan nyte et
variert friluftsliv i nærområdene.

Danmark

Island
På Island skal vi ri på islandshest, fotografere mektige fosser, grotter, klippelandskap, geysirer, og kanskje ulike typer hval
hvis vi er heldige. Du bruker alt du har lært
om foto dette skoleåret til å skape flotte
landskapsbilder. Kanskje fortjener de en
plass på veggen? Tidligere har turen gått
til sørkysten, Reynisfjera og Vik i Myrdal. Ta
med badetøy til lauging i de varme kildene.

Nord-Thailand
Bangkok, Chiang Mai, pleie av elefanter, rafting, jungel, fiske etter kjempemaller,

Det er hyggelig å være på tur, men også
deilig å komme hjem. Vi skal, gjennom et fotografi eller en bildeserie, gjenskape den
spesielle stemningen rundt bålet, gleden
ved å nå toppen, de utrolige høstfargene
i fjellet og andre flotte motiver. Fotografering på tur og etterbehandling av bilder
på skolen bevarer de gode øyeblikkene
vi opplever i løpet av året. Dette året vil
du lære deg grunnleggende fototeknikk til
bruk ute på tur. Du kan også være kreativ i skolens fotostudio på fritiden, der du
både gir inspirasjon og får inspirasjon av
dine medelever.
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musikk

Utøvende

Do what you love love what you do

Elsker du å holde på med musikk? Rock, pop, jazz, blues,
salsa eller metal? Hos oss får du utviklet dine evner innenfor
samspill, låtskriving, arrangering, teori og hørelære.

FAG

Undervisning på hovedinstrument
Samspill
Lytting
Arrangering og låtskriving
Studioarbeid
Musikkteori og hørelære
Konserter

UNDERVISNING

Med studio på skolen, dyktige og erfarne
musikere som lærere samt nær tilknytning til
UiA vil du få rikelig tilgang til workshops, inspirasjon og læring. Agder fhs har en lang
tradisjon med musikklinje på skolen samt årlige sommerkurs.
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Foto: Fablian Svendsen

PROSJEKTER

Turné, studioarbeid, konserter, musikkvideo.
Vi gir konserter både på huset og ute på
turné. Videre samarbeider vi også med de
andre linjene på skolen om ulike prosjekter
som f.eks. filmmusikk, kunstprosjekt og jamming med internasjonale elever.

TURER

Berlin er et mangfoldig, kulturelt kraftsenter
for musikk i Europa. Der drar vi på konserter,
studiobesøk, nerdebutikker og workshops
mm. Sammen skal vi også sette opp enda
et reisemål for inspirasjon og læring, avhengig av interesser. Kristiansand er også
en levende musikkby med ukentlige konserter på ulike scener.

!

@agdermusikk
CODA

På Agder Folkehøgskole bor du i et kreativt
miljø med mange forskjellige mennesker, i fin
natur og fine turområder.
Du får en god seng & god mat som sammen
med undervisning og flotte folk vil gi deg et
inspirerende musikkår.

Velkommen til oss!
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Checkpoint Charlie

Det er ikke monumentene
som lærer oss historie.
Det er ruinene.

en reise i europeisk historie

«Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs»
Søren Kierkegaard

FAG

Historiefaget kan hjelpe oss å forstå samfunnet vi lever i, andre kulturer og oss selv.
Vi undersøker det vi lurer på gjennom
kilder, museer, aktiviteter, og filmer. Vi reiser
kort og langt i Norge og Europa.
Vi oppsøker historien i nærmiljøet her på
Sørlandet og beveger oss utover i Norge
og Europa. Vi får innblikk i livet under napoleonskrigene gjennom å kapre et engelsk handelsskip. Stiftelsen Arkivet hjelper
oss å forstå hvordan jødeforfølgelsene
foregikk i Kristiansand under andre verdenskrig. Når det nærmer seg jul reiser vi
til Stavanger og blir med på Jòlablot på
jernaldergården. Ved å besøke slaveskipet Fredensborg kan vi lære om norsk involvering i og fortjeneste av den transatlantiske slavehandelen. Historie har skjedd
overalt og vi kan boltre oss i “åsteder ”.
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Samarbeid og vennlighet er kanskje mer
karakteristisk for menneskeheten enn vold
og krig. Den langsomme, positive utviklingen i retning av mye lavere barnedødelighet, mer utdanning til flere, mye bedre
helse osv., er verdt oppmerksomhet. Temaer
som industriell revolusjon, opplysningstid
og menneskerettigheter, politiske revolusjoner, kollektiv læring er relevante her.

DU LÆRER BL.A.

Hvordan kapre et engelsk handelsskip
Hvordan lage mat på steinaldervis
Historisk metode
Kritisk tenkning
Om ekstremisme og konspirasjonstenkning i historie og samtid
Lokalhistorie

!

@agderCheckpoint
TURER

I tillegg til ukentlige ekskursjoner skal vi reise på to studieturer på ca. 6 dager. Den
ene turen gjøres så bærekraftig som mulig
og vi holder oss i Norge/ Norden. På
den andre turen har vi mange muligheter.
Kanskje vi vil se hvordan det var å leve i
Herkulaneum før vulkanutbruddet i 79 e.v.t.
Eller besøke opphavet for linjenavnet;
Checkpoint Charlie i Berlin og lære om
hverdagen i DDR på godt og vondt. Hva
slags historie årets klasse er mest interessert i kan gi føringer for studieturen.

Love what you do
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Film

Se stjernene,
skap karakterene,
fang øyeblikkene

På filmlinja kan du realisere dine fortellinger. Her møter du likesinnede i et kreativt miljø og
får et godt grunnlag for videre studier. Du får brukt deg selv i mange utfordrende roller
– både foran og bak kamera. Sammen analyserer, evaluerer og diskuterer vi alt vi ser.

FAG
Manusskriving
Filmdramaturgi
Praktisk filmarbeid og -teknikk
Redigering, lyd og bilde
Viktige filmer og regissører
Filmhistorie
Filmanalyse og -evaluering
Greenscreen
Animasjon

PROSJEKTER

Du arbeider både med egne og andres
prosjekter og kan dermed i stor grad
ha innflytelse på hvordan skoleåret blir.
Vi er utstyrt med semi-profesjonelle kameraer og flere redigeringsenheter - PC og Mac.
Redigeringrommene er døgnåpne. Programvarene vi bruker er Final Cut Pro,
Adobe Premier Pro og andre programmer
i CS-pakken. Du kan selvfølgelig bruke andre programmer hvis du ønsker det.
Du kan lage dokumentarfilm, skrekkfilm,
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eksperimentell film, novellefilm, seriefilm,
reklamefilm, musikkvideo og komedier.
Vi får også besøk av gjesteforelesere, for
eksempel innen animasjon. Du kan bruke
skolens linjer og elever for å skape film.

TURER

Hovedturen er en ca. 12 dagers tur
til New York. Der besøker vi ikoniske steder og lager film. Vi drar bl.a. til New York
Film Academy, Museum of Moving Image, Times Square, Brooklyn Bridge etc.
Vi har også en ukes studietur til en spennende by i Europa. Dere kan komme med forslag

@agderfhsfilm
om hvor vi reiser og hva vi skal se og gjøre
på reisemålet.
Nærområdene våre for også besøk, som
f.eks. Dyreparken, Lindesnes, Ny-Hellesund,
Danmark og skolens hytte på Hovden m.m.
I Kristiansand drar vi på kino og får med
oss årets viktigste filmer og deltar på Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival..
Linjas lærer – Tore Bruåsdal – har studert
drama, film og teater (Universitetet i Trondheim), media og massekommunikasjon (Universitetet i Bergen), film (Athens, Ohio, USA).
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Reiseliv

& ut
vikling

For deg som er engasjert,
nysgjerrig og robust, og som
liker og tåler utfordringer.

@agderreiseliv

Flere spennende reisemål: Thailand, Svalbard og Danmark. Strandturisme – CBT - bærekraftig utvikling – arktisk
turisme – sykkelturisme.
FAGET

Reiseliv og utvikling er ei linje for deg som
er lysten på nye eventyr og opplevelser, og
som vil lære mer om reiseliv, turisme og utvikling, som er opptatt av hva turismen fører til
i verden, og som tåler litt utfordringer, både
fysisk og psykisk. Vi ser på hvilken betydning
turismen har i dag, og på hvilke muligheter
den har. Ikke bare på fjerne reisemål, men
også der du bor.

TURER

På studieturene får vi mange opplevelser,
men vi skal samtidig prøve å se hvordan
reisemålene tilrettelegger for turisme, og
hvordan turisme påvirker lokalsamfunnene..

Svalbard
Eksotisk turistdestinasjon, der de aller fleste
ankommer med fly eller cruiseskip. For mange er stedet og Longyearbyen målet i seg
selv, mens andre ønsker aktiviteter som hun-
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dekjøring, vandring i isgrotter, snøscooterkjøring, midnattsol og nordlys, avhengig av
årstiden. Holdninger og handlinger blant
ansatte i reiselivet, i et bærekraftsperspekiv

Thailand
Fokus på dette reisemålet blir bærekraftig
turisme i forskjellige former, og ikke minst utvikling. Thailand er et fantastisk spennende
land, og har det meste. Strendene i sørvest
er kjent for mange, og det samme er enkelte av øyene, og mange kjenner storbyen Bangkok. Men Thailand er så mye mer.
I nord har vi fjellstammer som bor relativt
isolert. Vi har utvikling av lokal turisme i disse landsbyene. Vi har store områder med
villmark, et mangfold av kulturer, mulighet for
mange turistaktiviteter, for å nevne noe.

Danmark
For mange her i sør er det vårt nærmeste ferieland, rundt tre timer unna med båt.
Danmark byr på fine strender, feriehus,

temaparker, sykkelturisme, og mye annet
som vi nordmenn vet å verdsette.

Sørlandet
Men, vi trenger heller ikke reise langt fra
skolen for å ha spennende opplevelser: Fra
skolen ser vi ut på det sagnomsuste Ny-Hellesund, med Olavsundet. Sørlandsbyene
Kristiansand og Mandal ligger rett i nærheten, og Danmark bare en liten fergetur
unna. Sjekk også ut Lindesnes og Hovden.

FAGLIG BREDDE

Faglig er vi innom mange områder. Nevnes
kan blant annet teambuilding, kulturforståelse og kunnskap om andre kulturer, guide
og reiseleder, bærekraftig turisme, destinasjonsutvikling, produktutvikling, storytelling,
naturbasert reiseliv, festivalledelse, og mye
annet. Reiseliv og Utvikling er for deg som
vil forstå mer av turismen og bærekraftig
turisme.
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Global

ut
vikling

Du ser utover - og innover. Du opplever verden og
engasjerer deg i den, både gjennom bøker, virtuelt og
In Real Life. Du endrer verden og verden endrer deg.

@globalutvikling

FAG

hvilket av prosjektene de vil ha hovedfokus på. Elevene blir utplassert hos lokale
familier som er knyttet opp mot prosjektet
vi har fokus på. Besøket skal inspirere til
informasjonsarbeid og innsamlingsaksjon
etter hjemkomst. I tillegg til fordypning i
prosjekt, tar vi oss tid til rafting og elvepadling i Uganda, strikkhopping over
Nilen og safari. Turen varer ca. 3 uker.

Dette jobber vi med:
Kulturforståelse
Internasjonal forståelse
Konfliktforståelse
Globalt medborgerskap
Interkulturell kommunikasjon
Arbeid for en bistandsorganisasjon
Prosjektledelse
Turisme
Fattigdomsproblematikk

LINJA

På Global Utvikling er vi opptatt av sosiale og internasjonale spørsmål. Hva skiller
oss fra de andre? Hva kan være årsakene
til fattigdom? Er det mulig å endre på den
globale situasjonen? Hvordan og hvorfor
oppstår konflikter?
Du vil se verden i et nytt perspektiv
gjennom reiser, møter med mennesker, forelesninger, filmer, diskusjoner og arbeid for
en bistandsorganisasjon.
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Fokus
På linja vil det være et grunnleggende
prinsipp at fattige mennesker ikke mangler
ideer og kreativitet, men ressursene til å
sette drømmer ut i live. Du får utviklet et kritisk blikk på bistandsarbeid, samtidig som
du gjennom reiser og arbeid for Strømmestiftelsen vil erfare når bistand faktisk fungerer og gjør en forskjell. I løpet av året
besøker og fordyper du deg i et afrikansk
bistandsprosjekt, og vil deretter sammen
med klassen fungere som prosjektledere
for en innsamlingsaksjon. Hjemme i Norge
vil dere jobbe tett med Redd Barna og
Røde Kors gjennom ulike lokale tiltak i Kristiansandområdet.

TURER

Uganda, Rwanda og Kenya
Turen til det afrikanske kontinent vil være
nært knyttet opp mot den aktuelle bistandsorganisasjonen du og klassen skal
arbeide for. Organisasjonen presenterer
bistandsprosjekter fra de tre landene vi
skal innom, og klassen bestemmer seg for

!

“Gi en mann en fisk og han
har mat for en dag.
Lær han å fiske og han har
mat for resten av livet.”

Sri Lanka
Den spennende øya Sri Lanka ligger like
utenfor India. Landet har i mange år vært
preget av en blodig borgerkrig som endte
i 2009. Krigen var en etnisk konflikt som fikk
store konsekvenser for lokalsamfunnet. Vårt
hovedanliggende vil her være det påfølgende freds- og forsoningsarbeidet samt
besøk i ulike bistandsprosjekter. Samtidig
vil du få et nært og spennende møte med
en rik kultur, fantastiske mennesker, krydder,
musikk, trehjulsdrosjer, kvinner i fargerike
sarier, jungel, elefanter og rampete apekatter. Sol, strand, dykking og surfing tar vi
som en bonus. Også denne turen varer i
ca. 3 uker.
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Framtid

& handling

Vi skal høste, produsere og smake. Dyrke vennskap rundt
bålet og skape ”Aha” opplevelser. Lete etter det positive
som skjer lokalt og globalt og bli mer bevisst på hva som
gjøres i klimakampen.

FAG

LINJA

Dette vil du lære om.
Dyrevelferd og bevaringsprogram
Høsting, foredling og konservering
Fordypning i tekstilindustrien
Arrangere byttefest/catwalk
Frivillige organisasjoner
Forskning og aktivisme
Produksjon og forbruk
Liv i hav og liv på land
Lage såpe og kremer
Søm og reparasjon
Bier og pollinering
Plastproblematikk
Klima og miljø
Ølbrygging
Kokegrop
Matsvinn
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Vi er handlingsorienterte. Gjennom praktisk
arbeid og bevisstgjøring skal vi fordype
oss i sentrale miljøemner. Du vil lære miljøfokusert håndverk, og treffe interessante
mennesker.
Prosjekter på linjen vil i stor grad bli styrt
av interessen til elevene Det vil variere ut
fra hva dere brenner sterkest for.
Vi lærer av hverandre gjennom samtaler
og diskusjoner, vi er enig og uenige.

SAMARBEID

Vi samarbeider med andre linjer på skolen,
og i tillegg:
Arendal Havforskningssenter
GRID Arendal
UiA

!

“Verden har endret seg og
vi må endre oss med den!”
Barack Obama

@agderfhsframtid_handling

lokale gårder
avfallsdeponier
bruktbutikker
Frivilligsentralen
grùndere
Bølgen bærekraftsenter
Framtiden i våre hender.

TURER

Vi skal seile, besøke folkehøgskole i Danmark, oppleve solcelle og vindpark, reise
til Hovden, roadtrip i Norge, samt flere
små og store utflukter. Turene vil ga på
land og over vann.

FOKUS

De 17 bærekraftmålene vil være en veileder til bedre valg.
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@agderfhs_nlc

Norwegian

language & culture

Agder attract students from all over the world. Our campus is located in a beautiful environment in the southernmost part of Norway, right
next to the ocean. Here, you can learn Norwegian in good company - and with a view of the ocean right outside your classroom window!

LANGUAGE COURSE

The bulk of our international students’
study is done in a dedicated classroom,
where Norwegian is taught through listening, speaking, reading, and writing
exercises. However, we also believe that
learning a language is a social thing, and
so every week our international students
pair up with a fellow native Norwegian
student to do additional language training (språktrening) in a relaxed and social
environment.
Our international classroom has a small
library, a separate study room, a fully
equipped kitchen, and an attached
lounge with a view over Lake Kvernhusvannet. These rooms are open for use day
and night.

ADDITIONAL SUBJECTS

Every student at Agder - Norwegian and
international - has the choice to participate in elective subjects (valgfag). This is
a great way to get to know other students
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outside one’s own class. There are many
elective subjects to choose from, for example: photography, art, choir, salsa, volleyball, international cooking, knitting, coffee bar, and more.

UNIQUE EXPERIENCES
Dogsleds
Hunting for the Northern Lights
Trips along the coastline by boat
A hiking trip to our mountain cabin at
Hovden
Skiing
Canoeing
Exploring Norway’s major cities and
countryside

CROSSOVER

At the very start of the school year, we
always go on a school-wide excursion with
all classes and staff. Then, throughout the
year, our international class also participates in shared experiences with the other
classes, for instance: Hiking with the Out-

door class, art excursions with the Art class,
sightseeing with the Tourism class, etc.

THE BERGEN TEST

We provide the opportunity for students
to learn the Norwegian language to a
high standard, and living in a Norwegianspeaking environment is a great advantage to that end, but each student’s final level of proficiency will highly depend
upon their own effort and ability.
Many of our students choose to take the
Bergen test, which is Norway ’s national
exam to assess foreigners’ capability with
the Norwegian language. Our language
course may provide you with a foundation for the Bergen test, and if passed, you
will gain a recognised certificate of your
competence in the Norwegian language
(norsk språk).
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@agderfhs

#agderfhs
8
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Dette er noen av valgfagene våre

80

Pilates

Volleyball

Språktrening

Filmopplevelse

Kor

Kettlebells

Ballspill

Foto

Foto og digitale medier

Kaffebar

Strikking

Årbok
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Priser
& valgfag

Valgfag:

Dette får du:

Ballspill

Skjærgården

Filmopplevelse

Kristiansand

Foto og digitale medier
Foto

Gode bussforbindelser

Framtid og handling

Et mangfold av linjer

Internasjonal mat

Internasjonalt miljø

Kaffebar
Keramikk

Spennende reisemål

Kettlebells & crosstrening

Utsikt til sjøen

Kor

Gode tur- og fiskemuligheter

Kunst
Ta opp fag

Entusiastiske ansatte

Musikk

God mat

Salsa dans

Mange og varierte valgfag

Individ og samfunn
Språktrening

Gode senger

Strikking

Flotte treningsmuligheter

Volleyball
Pilates
Årbok

Priser

for skoleåret 2022-23 - inkl. alle reiser, innmeldingspenger,
studentkort, sangbok, wifi, bruk av vaskemaskin og mat

Checkpoint Charlie
Utøvende musikk
Framtid & handling
Film
Friluftsliv og fotoreiser
Global utvikling
Kunst - kultur
Norwegian language and culture
Reiseliv og utvikling

117.500 kr
118.500 kr
115.500 kr
122.500 kr
121.000 kr
125.500 kr
115.500 kr
117.500 kr
122.500 kr

Tillegg for enkeltrom (kr. 4.500). Tillegg for dobbeltrom m/dusj (kr. 2.000). Tillegg for spesielle dietter,
se hjemmesidene. (www.agder.fhs.no/praktisk info/priser)
Noen utgifter til mat og enkelte attraksjoner på studieturer må påregnes på enkelte linjer.
Merk: Hvis plassen frafalles etter angrefristen er utløpt vil ikke innmeldingspenger bli tilbakebetalt (kr. 2.500).
Vi må ta forbehold om endringer som følge av ekstra utgifter i forbindelse med Covid-19.
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Døgnet
rundt

!

Året
Rundt

Opptak

Du kan søke fra 1.oktober. Vi starter opptak
av elever 1. februar.
Etter at søknaden med vedlegg
er mottatt på skolen, vil du snarest mulig etter 1. februar få tilbakemelding om vi kan tilby plass eller ikke.
Når du tar imot skoleplass, må du betale
en innmeldingsavgift (fellesbestemmelser for
folkehøgskolene). Betalt innmeldingsavgiften garanterer skoleplass.
Tidlig på sommeren vil du få tilsendt praktisk
informasjon om det kommende skoleåret,
bl.a. med skolerute.

Opptakskriterier

y Aldersgrense 18 år.
y Søker oppgir all relevant informasjon,
f.eks. sosiale eller medisinske forhold.
y Vi ser også på om søkere har høyt
ubegrunnet fravær uten å redegjøre
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for det.
y For å bli elev må du ha akseptert
skolens reglement.
y Motivasjon, interesse og forventninger
vektlegges ved opptak.
y En god fordeling av jenter og gutter.

Valgfag (3 – 10 t/u)

Undervisningen

Skolen forbeholder seg retten til å endre
fagtilbudet uten forutgående varsel.

Undervisningen foregår I tidsrommet 08.45
til 20.00. Du har selvsagt ikke undervisning
hele denne tiden, men spredningen gjør
at du kan velge de fleste kombinasjoner
av valgfag. Arbeidsrom, verksteder og
utstyr er tilgjengelig til kl. 22.30 hele uka.
I tillegg til det faglige tilbudet legger skolen til rette for at du mottar impulser gjennom konserter, utstillinger, foredrag og naturopplevelser.

Linjefag (ca 16 t/u)

Du søker en av våre 9 linjer og er knyttet til
denne gjennom hele året.

Valgfagstilbudet vårt er stort og variert.
Du velger minst tre timer, men kan velge så
mange du vil. Valgfagene er inkludert i totalprisen.

Fellesfag (2 t/u)

Vi tar opp aktuelle temaer, lokalt og globalt. Vi inviterer ofte foredragsholdere
utenfra som for eksempel FN-sambandet,
Framtiden i våre hender, Amnesty, Sweat
shop med Frida Ottesen, Strømmestiftelsen.

«Frihet og
faglighet»

Eksempler på lørdagsseminarer: Filmmusikk, båttur, buddhisme, mat på bål, bokbinding, kulturforståelse, sopp, sykkeltur,
kampkunst, musikkvideo, foto, Hitchcockseminar, jobbsøking, juleverksted og teambuilding, mm.

Turer/Ekskursjoner

I tillegg til linjeturer får du også oppleve Sørlandet fra det værharde Lindesnes
til solrike dager i Søgne-skjærgården. Turer i nærområdet . Linjene pleier også å
dra til skolens hytte på vintersportstedet
Hovden. Eksempler på felles aktiviteter:
Høyt & lavt, Dyreparken, kino, teater, konserter, bowling, strandrydding

Lørdagsseminarer

Lørdagsundervisning er obligatorisk i folkehøgskolen. Cirka annenhver lørdag må
du delta på et seminar. De fleste kan du
velge, men det er også noen obligatoriske.
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