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Ord for dagen
ved Hallvard Nordstrand

Vinn, vinn prosjekt

I mange år har skulen vår hatt solidaritets-
prosjekt. Det handlar om å sjå storfamilien 
vår i andre land. Akkurat no har vi samarbeid 
med Strømmestiftelsen. Målet er ikkje 
naudhjelp, men utviklingshjelp. Eit enkelt 
bilete på forskjellen: Dersom ein gir fisk til ein 
som svelt, er matbehovet akkurat den dagen 
dekt, men  problemet likevel ikkje løyst. Å gi 
ei fiskestong, derimot, er ei hjelp som set 
mottakaren i stand til sjølv å skaffe mat på 
lang sikt. Pengane vi samlar inn i prosjektet 
skal gi håp og berekraftig framtid for 
menneske rundt om i verda.

Tankegangen er at alle menneske på jorda i 
grunnen er ein stor familie. Difor har alle 
ansvar. Det stemmer godt med at Gud 
skapte to menneske som vart opphav for alle 
menneske. Då blir jo alle i slekt. Ingen kan 
hjelpe alle på jorda, men det går an å hjelpe 
nokre. Og for desse som blir hjelpte, utgjer 
hjelpa ein enorm forskjell.

Vi treng ikkje å gå til andre land for å legge 
merke til at familiar er veldig ulike.  I dag kan 
familien vere liten. Det betyr ikkje at ein er 
einsam i verda. Det er når relasjonane 
mellom familiemedlemmer av ulike grunnar 

blir brotne eller blir svake at kjensla av 
einsemd kan kome. Varme, gode forhold i 
familien er ein resurs for samfunnet. Jesus sa 
at ein skal elske nesten som seg sjølv. Utan å 
ha opplevd respekt og anerkjenning i familie-
samanheng er det vanskeleg å elske seg 
sjølv. Og vidare vanskeleg å elske andre. 
Heldigvis kan andre enn familien sørge for at 
menneske får det som trengs til å like seg 
sjølv. Folkehøgskulen er ein slik plass som 
kan bli som ein ny familie. Her ønskjer vi å 
legge til rette for å lære kven vi sjølve er, dei 
rundt oss og den store verda.

I samband med det siste har vi solidaritets-
prosjektet. Noko av det vi samlar inn, blir 
gunstige smålån til menneske som treng 
startkapital for å  skape seg ein jobb å leve 
av. Det kan vere å skaffe seg utstyr som 
symaskiner eller skomakarverkty. Dette får 
store positive ringverknader ikkje minst for 
familien. Trygg økonomi gjer det mogeleg å 
tenkje på meir enn å skaffe mat og er ein 
viktig føresetnad for å bygge eit godt 
samfunn. Og viktigast av alt lære at 
omtanke for eigen familie best blir ivaretatt 
når det også fører til gode liv for andre, slik 
det står i profeten Jeremias 29: «Når byen eg 
har ført dykk til har fred, har de òg fred».

Hallvard Nordstrand
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Nye tilsette

Anne Marte Aasebø
Endelig tilbake i folkehøgskolen

Anne Marte Aasebø er godt kjent med folkehøgskolelivet, etter flere år som lærer ved 
Hedmarktoppen folkehøgskole. Nå har hun vendt snuta hjem til Sunnmøre og Ålesund 
folkehøgskole.

Å få komme så tett på ungdom i denne livsfasen, synes hun er et privilegium.

– Jeg digger det. De er voksne nok til å kunne tenke store tanker, samtidig er de unge nok til å 
leike og ha det gøy.  Jeg har blitt veldig godt tatt imot, kollegiet er unikt. Så mange positive, 
dyktige, herlige folk – det blir man glad av og i.

Anne Marte har tidligere vært både elev, stipendiat og musikklærer på Hedmarktoppen 
folkehøgskole. Det er med andre ord et skoleslag hun har et nært og varmt forhold til. 
Stillingen hennes ved skolen er mildt sagt variert, og er som skreddersydd for henne.

– Jeg er musikklærer, har topptur valgfag og er linjelærer på Sør-Amerika Xplore. Mine 
hovedinteresser har alltid vært idrett/friluftsliv og musikk, så det er veldig kjekt.

Grunnen til at hun sluttet på 
Hedmarktoppen, var at hun var misjonær 
for pinsemisjonen i Peru en periode på 3-4 
år. Hun gleder seg derfor veldig til å reise til 
Peru og Bolivia med klassen.

– Sør-Amerika er et fantastisk kontinent og 
har mye å by på, både når det gjelder natur, 
kultur, mat og opplevelser. I påska skal jeg 
bli igjen etter at elevene har reist hjem. Da 
skal jeg plukke kaffe i jungelen, besøke kirka 
jeg jobbet i og prate lenge med folk.

Hun sier av og til at hun er usikker på om 
hun ble supertålmodig av å bo i Peru, eller 
om tålmodigheten ble brukt opp.

– Det lurer jeg fortsatt på...

Ski på Stranda�ellet en arbeidsdag i uka må 
Anne Marte innrømme er et høydepunkt.

– Det å traske rundt i regn i lavlandet, for så 
å komme opp der det er snø, og kjenne litt 
på pudder og fart, det er fint!

Robert Botn
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Nye tilsette

Ellen Berte Indrebø
Ny leder for RBF-teamet

Ellen Berte Indrebø ble høsten 2019 ansatt som ny leder for RBF-teamet ved skolen. En jobb som har 
krevd mye, men som hun samtidig opplever som veldig kjekk og inspirerende.

Før Ellen Berte kom til Ålesund Folkehøgskole, jobbet hun i elleve år som helsesykepleier i Sula 
kommune. Hun har også jobbet fire år som sykepleier ved barneakutten på St. Olavs hospital. Etter et 
halvt år på Ålesund folkehøgskole, har hun rukket å gjøre seg opp flere tanker om det å jobbe i 
folkehøgskolen.

– Arbeidsdagen her som leder for RBF-teamet er veldig kjekk og utrolig variert. RBF-klassen finner på 
mye gøy sammen. Vi går på turer, vi vasker klær, er på bondegårdsbesøk og har fine samtaler om ulike 
temaer som er aktuelle for gjengen i klassen. For å nevne noe. Dagene er utrolig varierte, og veldig 
innholdsrike, sier hun.

For i tillegg til å ha ansvaret for årets RBF-klasse, tar Ellen seg også av neste års søknader til klassen. 
Det blir med andre ord endel timer foran PCen, samt omvisninger og samtaler med potensielle elever. 
Ellen underviser dessuten hele elevflokken i psykisk helse, og har samtaler med elever i kraft av i være 
sosiallærer.

Men en jobb i folkehøgskolen fører også utfordringer med seg. 

– Å gå fra en trygg tilværelse som 
helsesykepleier, hvor jeg hadde god kontroll på 
arbeidsoppgaver og jobben som skulle gjøres, 
til en jobb hvor jeg stadig må utfordre meg i 
nye og spennende oppgaver, er kanskje det 
som har utfordret meg mest. Det tar tid å få 
oversikt over alt livet på folkehøgskolen 
rommer.

– Jeg er opptatt av å bidra til at barn har gode 
kristne aktiviteter å være med på. Jeg er derfor 
med som leder på en aktivitetsklubb for barn, 
samt at jeg i mange år har vært med som leder 
på barneleirer.

Ellers trives hun godt med å være sammen 
med mannen og deres fire barn. Hun er glad i å 
gå på tur, gå på langrenn om vinteren, og 
generelt det å være ute og nyte naturen. 

– Det jeg setter størst pris på ved jobben så 
langt, må være å se hvor kjekt elevene i RBF-
klassen synes det er å være her på skolen. Å få 
være med på «reisen» som dette året på 
folkehøgskole er for dem, synes jeg er veldig 
kjekt og inspirerende. Jeg setter også stor pris 
på å få være del av et fantastisk flott 
kollegium.

Robert Botn
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Nye tilsette

Kristin Vigestad Valderhaug
I mars 2019 kom Kristin inn som 
administrasjonsleder i vikariat for Audny Mongstad, 
som har blitt høyre hånd til lederen i Helse Møre og 
Romsdal. Der trives Audny så godt at nå har Kristin 
fått stillingen som administrasjonsleder fast.

Kristin har arbeidet i Ålesund menighet, hun har 
vært  kretsleder i KFUK-KFUM og til oss kom hun fra 
stilling i Haram kommune. På fritiden rigger hun 
mikrofoner og synger i Vox-sing, samt kjører alle 
barn dit de skal.

Vi er glade for at du blir med i arbeidsfellesskapet 
vårt videre, Kristin!

Sven W. Sæther

Nye tilsette

Hilde-Karin Steinshamn Mauky 
Da Lars Johan gikk i gang med Sjøholt 
folkehøgskole, fikk vi bruk for inspektør i et vikariat 
på hele to og et halvt år! Denne stillinga fikk Hilde-
Karin en idé om å søke. Da satt hun i Oslo (i huset i 
Nittedal), arbeidet som bistandskonsulent i NLM, 
hadde 3 barn og ektemann Jonas fra Tanzania.

Hun er sosionom med flere års erfaring som fagleder 
og nestleder ved P22-stiftelsen i Oslo. Og så kan vi 
ane noen røtter på Sunnmøre og inne i 
Hjørund�orden når vi leser Steinshamn. 

Velkommen i fellesskapet vårt, Hilde-Karin!

Sven W. Sæther
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Nye tilsette

Lisbet Uddal
Lisbet er fødd og oppvaksen i Langevågen. Ho fatta 
tidleg interesse for kokkeyrket, og byrja på hotell 
allereie som 15 åring. Ho utdanna seg med eit år 
husmorskule på Sjøholt og kokkeskule på Aukra! 
Etter dette søkte ho tilbake på hotellkjøkkenet.

Ho har brei erfaring frå kokkeyrket og har mellom 
anna jobba på Grand hotell i Oslo, og fekk eit 
spanande halvår på verdsutstillinga i Sevilla i 
Spania!

Vegen vidare gjekk heim til Sunnmøre der ho har 
vore innom både kafé, institusjon og i seinare år 
ferskvare. - Lisbet er derfor ei allsidig dame på 
kjøkkenet. Ho handterer alt frå luftige bakverk til 
fine tallerkenrettar! Og ho har alltid eit smil på lur!

Ho er gift, har to jenter og er busett på Blindheim. I 
lag med familien trives ho på sjøen i eigen båt og brukar mykje tid der. 

Ei tilfeldigheit gjorde at ho søkte jobb på kjøkkenet hos oss. Og vi er glad for det!

Tone K. Langnes

Nye tilsette

Inger Skjong 
Inger Skjong - Kjøkken- og renholdsassistent

Inger er født og oppvokst i Spjelkavika, hun er enke 
og har tre voksne barn. Startet ved Ålesund 
folkehøgskole i Januar 2019. Hun har tidligere 
arbeidet på fabrikk og har 20 års erfaring som 
renholder i Ålesund kommune. Til oss kom hun fordi 
hun ønsket mer varierte arbeidsoppgaver.

Og hvordan har første året vært? "Jeg er en veldig 
sosial person som liker å ha folk rundt meg. Her 
trives jeg godt både med kollegaer og elever. Det 
skjer ting hele tiden her, det liker jeg veldig godt!" 

Velkommen i fellesskapet vårt, Inger!

Elisabeth Sleipnes
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3 på internatet
Familiefokus

Livet på folkehøgskole skal være et år 
breddfullt av danning. Hva er da bedre enn å 
bo tett i tett med ett hundre og tjue andre et 
år? Vi har snakket med tre av årets elever om 
pluss og minus ved internatlivet.

Ikke så lett ensom

Da jeg kommer inn i miljørommet, sitter tre 
blide elever allerede og venter (litt spente, 
kanskje?). De har satt seg godt til rette i en 
av de mange sofaene. Jeg går rett på sak. 
Hva liker de tre best ved internatlivet?

– Det er veldig sosialt. Hele tiden, sier 
Cornelius. – Hvis du vil, kan du være sosial til 
du legger deg. Men er du sliten, kan du bare 
gå på rommet.

– Det krever lite planlegging å være sosial her, 
legger Elise til. – Man kan bare gå ned i peis, 

så er det folk. Man blir ikke så fort ensom.

Ikke bare egne behov

– Hvis hele kullet var én familie, hva slags 
familie ville det vært snakk om?

– En ganske sprø familie, sier Cornelius, og 
Iselin og Elise ler.

– Det er jo mange forskjellige mennesker her, 
men det funker fint, sier Iselin.

– Da jeg begynte her, tenkte jeg helt ærlig at 
det ikke kom til å gå, sier Cornelius. – Men 
selv om ikke alle snakker mye med alle, så 
kommer vi alle overens.

– Å bo på internat, kan det på en måte 
sammenlignes med å bo med 120 søsken?

Cornelius Sand Jacobsen (Afrika Mangfold), Iselin Helen Krøger (Australia Backpack) og Elise Brudevoll 
Skjekkeland (Europa Explore).
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– Det er ikke i nærheten av like mye krangling 
som det var hjemme, ler Cornelius.

Trygt med `roomie´

De bor alle tre på dobbeltrom, og det å dele 
rom er de enige om at det er mye lærdom i.

– Man kan ikke bare tenke på egne behov, sier 
Elise. – Jeg søkte enerom, men er glad jeg 
ikke fikk det. Det å ha noen som alltid er der, 
er fint. Det er en trygghet i det å ha en som er 
den siste man sier god natt til, og den første 
man sier god morgen til. Det er blitt rart å 
skulle sove alene, når `roomien´ er borte. Det 
er en rar, men fin opplevelse.

– Jeg synes det er fint at alle blir plassert helt 
random. Det er om sagt mange forskjellige 
personligheter her, men selv om man kanskje 
ikke er bestevenn med romkameraten, så er 
man gode venner når man er på rommet.

Myk overgang til studentliv

Etter året på Ålesund folkehøgskole skal de 
alle tre begynne å studere, og da er planen å 
finne seg et kollektiv. Elise sier at hun synes 
det å ta et år på folkehøgskole først, var en 
fin, myk overgang. Cornelius er enig, og 

tenker at det hadde vært rart å plutselig 
skulle bo helt alene.

Iselin får siste ordet i denne omgang: – Jeg 
føler meg vel ikke noe eldre eller mer 
selvstendig her enn hjemme. Vi får servert 
maten og blir bedt om å rydde rommet. Men 
det er en grei start.

Vi ønsker dem lykke til med studentlivet, når 
den tid kommer. Og vi både håper og tror at 
et år på folkehøgskole kan ha gitt dem 
mange nyttige samhandlingsverktøy til 
kollektiv-, studie-, jobb- og familieliv. Det er 
tross alt ment å være en reise for livet.

Robert Botn

I miljørommet i kjelleren er det flust av sofaer, og gode muligheter for spill og konkurranse.

Det er blitt rart å skulle 
sove alene, når `roomien´ 

er borte. Det er en rar, 
men fin opplevelse.
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I sofakroken med...

Jorunn og Elisabeth

Ny og gammel kjøkkenleder møtes - Elisabeth Sleipnes og Jorunn Håskjold.
Det er allerede 2020 og elevane 
snakker om at over halve året har 
gått, og det har gått fort. Det er 119 
elever på skolen og det er det 
meste på lang tid. Det er ein stor 
flokk og vi merker det på internatet 
og i matsal og peisestue spesielt. 
Og med mykje folk går det mykje 
mat.

På kjøkkenet er det Elisabeth 
Sleipnes som er ny kjøkkenleder. Ny 
på kjøkkenet er ho ikkje. Det er 
meir enn 10 år sidan ho kom til 
skolen, og ikkje var ho så sikker på 
at ho ville «ta over sjefsstolen» 
heller.

– Men korleis har du det no då, 
Elisabeth? Er det skremande å ha 
hovudansvaret?

– På ein måte er det kanskje litt 
skremande, men det er mest kjekt. 
Elevane er opptatt av at det skal 
vere litt eksotisk mat også og vi 
legg vekt på at vi skal ha med nye 
trender på menyen og likevel ta 
vare på tradisjoner og 

tradisjonsretter.

– Det å ha ein arbeidsplass der eg 
møter så mykje ungdom er også 
veldig kjekt. Eg kjenner at eg trives, 
seier Elisabeth og legg til: – Det kan 
vere ei utfordring når vi har mange 
arrangement på ein gong, men då 
er det også veldig kjekt å vere del 
av eit stort og samansett personale 
og kjenne når vi klarer å dra lasset 
ilag.

– Jorunn, du sa i talen din då du 
slutta, at du kjenner deg 
takknemlig for arbeidet du har hatt 
her på skolen. Kan du sei litt meir 
om det?

– Eg har hatt ulike stillinger på 
skolen som kjøkkenassistent, kokk, 
internatleder/husmor, og 
kjøkkenleder. Gjennom desse åra 
har skolen forandra seg mykje, 
både bygningsmessig og innhaldet 
på linjene. Eg tenker også på alle 
festane og arrangementa vi hadde. 
Det var ein «åpen» fest kvar månad 
der det kom fleire hundre menneske 

frå byen og bygdene rundt. Og mat 
fekk dei og elever og personale var 
med på program og praktisk 
gjennomføring.

– Noko av det som sit sterkast 
igjen etter desse åra, er alle dei 
flotte folka eg har møtt, både 
elever og kollegaer. Og andre som 
har vore innom skolen og sette sitt 
preg på kvardagen. Skolen har hatt 
mange vener som trufast har møtt 
opp og støtta skolen på mange 
måter. Vi har hatt trufaste 
forbedarar, og for meg har det vore 
ein rikdom å ha møtt alle desse 
menneska.

Jorunn fortel at ho har arbeidd 
under alle rektorane skolen har 
hatt, utanom den første, Kalsnes.

No er det heilt greit å overlate 
ansvaret til andre og ho ynskjer 
skolen LYKKE TIL.

Randi Stige Øvstebø
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Solidaritet Reiseskolen
Folkehøgskolelivet handler om 
vennskap, læring, turer og 
erfaringer. En av erfaringene vi 
håper at elevene skal få med seg 
gjennom reising og skolehverdagen, 
handler om å bry seg og å stå opp 
for mennesker som er ens 
nærmeste, men også de som bor 
ett helt annet sted og har andre 
forutsetninger i livet enn det en selv 
har.

Vi ønsker at solidaritet skal være 
viktig på skolen vår. Vi har derfor 
ett eget prosjekt på skolen, hvor vi 
samler inn penger til 
Strømmestiftelsens sitt prosjekt» 
Sjef i eget liv». Dette er ett 
livsmestringskurs som startet i 
Bangladesh i 2006, og som nå har 
spredts seg til både Nepal og Øst 
Afrika. Undervisningen i kurset er 
delt i tre hoveddeler:

1. Dialog og problemanalyse 

Ungdommene møtes daglig i 
grupper på 25-30, sammen med en 
veileder. De deltar først aktivt i å 
kartlegge sin hverdag, analysere 
utfordringene de har og diskutere 
løsninger. Sammen med veilederen 
lærer de om helse, hygiene, 

diskriminering, medgift, hiv/aids, 
barneekteskap, trafficking, 
prostitusjon og rettigheter.

2. Ferdigheter & deling 

Deretter lærer de ferdigheter som 
problemløsning, beslutningstaking, 
kreativ tenkning, kommunikasjon, 
selvbevissthet, empati, mestring av 
stress, lesing og skriving. En viktig 
del er også å spre kunnskapen 
videre. Dette gjør de for familie og 
naboer, gjennom gatedrama og 
folkemøter.

3. Yrkesopplæring & sjef i eget liv 

Til slutt får noen en 
yrkesopplæring, så de kan skape 
seg en jobb og tjene egne penger. 
Enkelte blir med i spare- og 
lånegrupper, og investerer det de 
har spart i verktøy, symaskin, 
husdyr osv. Andre får hjelp til å 
komme tilbake til skolen, så de de 
kan fortsette utdanningen sin.

Gjennom året arrangerer 
solidaritetskomiteen, som består 
av en representant fra hver klasse 
ulike arrangementer som har som 
mål å opplyse om prosjektet, samt 

å samle inn penger til prosjektet. 
Komiteen har organisert en 
bøssebæring som alle elevene var 
med på. Vi har hatt kafe ved ulike 
anledninger. Under venne- og 
familiehelgen hadde vi loddsalg, 
hvor butikker i nærområdet 
sponset med premier. Vi prøver å 
skape engasjement hos elevene 
gjennom å ha del- måls premier. 
Det har vært overraskelser av 
kjøkkenet eller annet som vi har 
funnet på. Videre vil vi arrangere 
sponsorløp til våren hvor elevene 
skal få sponsorer som kan sponse 
dem etter hvor mange runder de 
klarer i løpet av 45 minutter. Alt 
hjelper. Afrika klassen besøker ett 
av strømmestiftelsens prosjekter 
på sin tur til øst-Afrika. Det blir nok 
spennende å se prosjektene på 
nært hold. Det er ett privilegium å 
få være med å bidra til at en blir 
«sjef i eget liv». 

Jan Kristian Behrentz
Mina Karlstrøm
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Sjøholt folkehøgskule

Gå framover!

Sidan 2011 har Indremisjonsforbundet (IMF) ved hovudkontoret ved Bergen forsøkt å starte 
folkehøgskule på Sjøholt. Fylket la ned Ørskog videregåande skule – tidlegare Ørskog 
husmorskule og kommunen der inne viste vilje til å la IMF starte folkehøgskule i desse lokala. 
I 2012 sende IMF inn ein søknad om å få starte ein heilt ny type skule; ein folkehøgskule for 16 
åringar, ein skule med vegleiing som metode og med inspirasjon frå X-clas og Efterskoler i 
Danmark. Plutseleg - etter 7 magre år med avslag, fekk skulen midlar til eit forprosjekt i 
statsbudsjettet november 2018. Og no sist i november 2019 vart dette stadfesta med 
oppstartsmidlar slik at skulen kan kome i gang august 2020.

Sidan juni 2019 har Lars Johan 
Klokk vore prosjektleiar for dette 
mirakelet.  Korleis har det vore å bli 
kasta inn i å skulle starte 
folkehøgskule, Lars Johan?

-Det er eit privilegium. Det 
skummelt. Det er usikkert. Det er 
einsamt. Det er enormt med arbeid. 
Like vel veit eg at eg er omslutta av 
forbøn.

Kva arbeidsoppgåver har tida gått 
med til så langt?

-Tida går ja, til vøling av skolebygg 
og planlegging av nybygg, til 
marknadsføring på mange 
plattformer, utarbeiding av 
skulekatalog, utlysing av stillingar 
og arbeid med alle typar avtaler for 
å kunne få starte opp til hausten.

Har Ørskog og no Ålesund 
kommunar stått klare og venta på 
å få ein folkehøgskulen, eller var 
den gløymt etter 7 år?

-Både ja og nei. Hadde ikkje vi 
begynt å renovere bygget no, er eg 
redd bygget ikkje hadde hatt ei 
framtid. Kommunen har brukt det 
som skule i to år fram til sommaren 
18. Opplever støtte i bygda. Dei er 
glade for at det skal bli aktivitet i 
bygga igjen.

Går det greitt med samarbeidet 
med nye store Ålesund kommune?

-Føler vi har mista ein månad på 

grunn av kommunereforma. Sist 
veke fekk vi ramme-godkjenning 
på dei nye internata. Eg har tru for 
at dette skal bli bra.

Kan du seie noko om interesse for 
skulen alt no? Søkjarar til stillingar? 
Når ventar du elevsøkjarar?

-Det er svært mange som vil jobbe 
på skulen. Det ser ut til at vi har 
gode folk å velgje mellom til 
stillingane. Elevsøkinga har ikkje 
tatt av. Ungdomsskuleelevane har 
enno ikkje starta å søke vidare-
gåande skule no i januar. Vår 
søkjargruppe vil nok kome 
framover våren og sommaren heilt 
til skulestart i slutten av august.

Dette med identitet til Sjøholt 
folkehøgskule, kva skal vi kjenne 
att skulen på?

-Vi skal løfte og gjere elevane i 
stand til å fullføre vidaregåande 
skule. Vi skal utvikle elevane både 
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fagleg og sosialt. Vi må finne eit 
godt profilnamn som gjer 
identiteten vår synleg.

Kva skal du halde på med dei neste 
vekene?

-Følge opp bygging, lande kva 
internat vi går for, drive marknads-
føring, halde jobbintervju og tilsette 
alle som skal arbeide ved skulen 
neste skuleår.

Av alt du skal gjennomføre, kva blir 
du mest letta over å bli ferdig med i 
vår?

-Det er å få folket på plass. 
Samtidig å vite at vi får ferdig 

skulebygga.

Har du ein draum for 1. september? 
Korleis ser livet ut rundt deg då – 
når alt har gått rette vegen?

-Då har vi 50 elever, 5 
leiartreningselevar,  6 lærarar 
inkludert internatleiar, 3 i 
administrasjonen, vaktmeister og 3 
på kjøkkenet. Skulebygget og 
internata skal vere ferdige og det 
lukter nyslått plen rundt bygga. I 
tillegg er vi klar til å markedsføre 
skoleåret 21-22.

Vi som er Borgvener, ÅFHS-vener 
og andre Raus-lesarar; er det noko 
vi kan vere med på som kan hjelpe 

Sjøholt folkehøgskule i gang?

-Ver med i forbøn og gjer skolen 
kjent. Kjenner du 16-18 åringar som 
kan trenge eit år til modning så 
send dei til Sjøholt. 

Skal sjå livet til Rauslesaren blir vel 
så godt om ein blir Sjøholtven også 
– i tillegg til alt det andre vi er 
glade i. Lukke til, Lars Johan, vi 
heier på deg!

Sven W. Sæther
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Det har vokst fram en praksis i mange folkehøgskoler; at det rekrutteres en kjerne av elevene 
til et andre år ved skolen. Noen skoler kaller dette stipendiater, hos oss ved Ålesund 
folkehøgskole øver vi på å kalle de ledertreningselever og miljøassistenter. Fordi de er 100% 
folkehøgskoleelever med ledertrening som spesielt fagområde, i tillegg er de tilsatt som 
miljøassistenter for å kunne ta det ansvar det er å være vakt noen timer gjennom uka og ha 
oppfølgingsarbeid knyttet til de er på tilrettelagt linje (RBF) ved skolen.

Ledertreningselevene våre er som 
et lim i skolen vår. De er både elever 
og ansatte, de kan skape forståelse 
for helheten i skolen blant alle 
elevene og skape forståelse for 
elevene blant de ansatte. At skolen 
har glede av denne gjengen er 
hevet over tvil, men nå er det tid for 

å høre med dem: Hva er vitsen med 
et andre år ledertrening ved 
Ålesund folkehøgskole - for dere? 
Vi fyrer av et messengerintervju 
med Tor Henning, Ragna, Oliver, 
Maria og Hanne.

Tor Henning ble først ute med svar: 

- For min del var det flere 
grunner til at jeg søkte som 
stipendiat. Først og fremst så var 
året mitt som elev så innholdsrikt 
og jeg fikk en merfølelse av 
nettopp dette. Under året som elev 
følte jeg at jeg fikk flere morsomme 
interesser og utviklet meg som 
person. Året som stipendiat fristet 
derfor enda mer ettersom jeg da 
kunne fortsette denne utviklingen 
med både mer ansvar og lære mer 
av hva som skjer bak kulissene.

Oliver: 
- Jeg brenner for et ønske 
om å gjøre neste folkehøgskole år 
like bra! Gi videre alt det 
fantastiske man selv har fått. Man 
føler seg ikke ferdig med hverken 
natur, turer, adrenalin og 
utfordringer. Et år som er perfekt 
for å lære seg å jobbe i et team! 
Man lærer å kjenne seg selv 
gjennom andre sine øyne. OG 

2 år på folkehøgskole

Ledertreningslinje

«Jeg brenner for et ønske 
om å gjøre neste 

folkehøgskole år like bra! 
Gi videre alt det 

fantastiske man selv har 
fått.»

–Oliver Auran
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TENK!! Man kan dra en gang til til 
det �erne utland omtrent nesten 
gratis??? Bygger sterkere bånd 
mellom de du gikk med i �or! 
Sammen dele erfaringer - som 
både det tunge, glede og mestring. 
ÅTTE PERSONER BLIR TIL ÉN. Og 
om man er usikker på hva man skal 
gjøre videre, er stipendiatstilling en 
perfekt økonomisk plass man kan 
tenke på framtiden. Prøve ut nye 
ting man ikke fikk i �or, som 
dykking og andre valgfag / linjefag.

Ragna: 
- Andre år ledertrening gir et 
helt nytt perspektiv, og kan være 
gunstig for mange. Jeg har lært å 
ta ansvar for andre, jobbe sammen 
i et team, og fått muligheten til å 
skape et fantastisk år for elevene! 
Arrangere ting, sosialisere folk, 
være et godt medmenneske. 
Kunnskapen er enorm og er noe jeg 
vil ta med meg videre! Ett år på 
folkehøgskole var ikke nok! Man 
lærer svakheter og styrker. Noe 
spesielt med Ålesund 
folkehøgskole: man får to 
fellesturer til Israel (eller Norge). 
Man har erfaring fra året som elev, 
som kan bli brukt til å skape et 
enda bedre år for de nye som 
kommer.

Maria:
- Jeg ønsket å søke som 
stipendiat på grunn av at året mitt 
som elev gav meg veldig mye. Jeg 
lærte å kjenne meg selv bedre og 
ønsket å utvikle meg som person 
ved å gå et år til. Dette året ønsker 
jeg å gi elevane et like bra år som 
jeg fikk i �or. Dette året har også 
gitt meg mye. Jeg har lært hvordan 
det er å ansvar og se personer 
rundt deg på en annen måte. 
Gjennom året er vi 8 personer som 
skal samarbeide, og dette gir 
mange erfaringer til jobblivet. Alt 

dette får man, samtidig som man 
har et nytt fantastisk år på 
folkehøgskole. Gjennom året får 
man mange utfordringer, og ved å 
være et team så er det enklere å 
håndtere disse.  En får se 
framgangen både hos seg selv, 
med stipper og Elever. Det å jobbe 
så tett på RBF-linja, gir masse 
erfaring men også MASSE glede. 
Det å være en person som folk 
kommer til for å få råd er også 
veldig givende.

Tor Henning: 
- Det å lære å jobbe i eit 
større team og arrangere opplegg 
for elever er ein fantastisk 
læremåte som jeg absolutt tar med 
videre! Man blir mye tryggere på 
sine egne kvaliteter og vet hva en 
kan bidra med i omtrent alle 
situasjoner. Året byr på glede, 
mestring og hardt arbeid. 
Belønningen av å lykkes er enorm, 
det å være med på å få elever til å 
trives er kanskje det beste som 
finnes. Være en trygghet for andre. 
Muligheten til å bli kjent med 110 
nye mennesker som også ynskjer å 
bli kjent med deg er unik. Du får eit 
ekstra år til å tenke på hva du vil 
videre i det lange livet du skal leve, 
og bli tryggere på retningen videre.

Hanne:
- Jeg elsket mitt år så mye, 
ville prøve å være på andre siden og 
lage kreative fredagskroer og 
opplegg for elevene, jeg ønsket å 
lære å jobbe sammen i et team, jeg 
ønsket ledertrening som jeg kan ta 
med meg videre i livet.  Ønsker å 
utvikle meg som person og bare 
det å få muligheten til å gå her 
igjen var en god grunn i seg selv. Og 
selvfølgelig gjøre året for elevene 
like bra som det jeg hadde! Sist 
men kanskje viktigst: Jeg søkte 
også pga det å ha 8 elever med litt 

mer ekstra behov (RBF) spredde så 
mye glede i hverdagen min i �or og 
jeg følte de var stor del av  det å 
gjøre året mitt så bra som det ble.

Hva sa foreldre og venner når dere 
luftet tanken om nok et år på 
folkehøgskole? Og hva sier de nå?

Ragna
- De var veldig positive til 
det, syntes det var spennende! 
Venner som forventet jeg skulle til 

Oslo ble kanskje ikke like glade 
med en gang, men nå unner de 
meg året, og angrer nok litt selv på 
at de ikke søkte !!

Tor Henning
- Foreldrene mine var veldig 
negative og så på det som 
bortkastet. Nå kunne de ikke vært 
gladere på mine vegne ettersom de 
ser hvor mye det betyr for både 
meg og andre.

Maria
- Mine foreldre har alltid fra 
jeg gikk på videregående forventet 
at jeg skulle starte å studere med 
engang. Når jeg først bestemte 
meg for å gå folkehøgskole så var 
de litt usikre, men så korleis året 
utviklet meg som person og hvor 
mye glede det gav meg. Jeg var 
veldig nervøs for å si til mine 
foreldre at jeg skulle søke 
stipendiatstilling på grunn av 
dette. Jeg sa derfor ingenting før 
jeg hadde fått tilbud om stilling. 
Når jeg snakket med mamma og 
pappa, blei jeg først møtt med en 
del tvil. Dei var veldig negative til at 
eg skulle bruke et år til på 
«ingenting». Men når de fikk litt 
mer informasjon om hva året som 
stipendiat besto av, ble de litt mer 
positive. Og nå, etter å ha sett hvor 
mye jeg har fått ut av dette året, er 
de veldig enige i at dette ikke er å 
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bruke tida si på «ingenting». Og de 
er veldig glade for jeg valgte et år 
til. Mine venner som ikke har gått 
folkehøgskole har aldri helt forstått 
hva det er og går ut på. Heller ikke 
hvor mye det betyr for meg. Derfor 
tror jeg ikke de helt skjønte hvorfor 
jeg skulle velge å gå et år til. Men 
de vennene som har gått på 
folkehøgskole, ble 
kjempemisunnelige.

Oliver
- Alle mine venner som 
hadde gått folkehøgskole ett år før 
meg var megasjalu på at jeg skulle 
få et �s-år til! Venner ser på det jeg 
gjør som noe veldig spennende, og 
de unner veldig det vi får oppleve! 
Trodde papp skulle være negativ 
og mamma positiv, men var heelt 
omvendt! Mamma mente jeg burde 
begynne å tenke studier, men 
pappa var veldig opptatt av at jeg 
skulle ta meg god tid! Tenke nøye 
om hvem jeg er! Utvikle forholdet 
mitt til vennene jeg fikk i �or!! 

Vokse på et år til! Oppleve ting når 
man først har muligheten Begge 
mine foreldre kunne ikke vært mere 
glad for det jeg gjør nå! Alle i min 
familie er veldig stolte over det jeg 
gjør i år.

Hanne
- Mamma var veldig positiv 
og tenkte det var veldig bra og 
lærerikt, pappa var litt sånn på 
midten, ba meg tenke nøye 
igjennom valget, men da jeg 
bestemte meg så var han veldig 
støttende! Venner og tullet litt med 
meg om at jeg snart måtte komme 
igang å studere, men sa ikke så 
mye egentlig. Nå er de veldig 
positive.

Når dere er 32 år og skal beskrive i 
få ord hvorfor det var viktig å ha 
med et år med ledertrening fra 
Ålesund folkehøgskole i din 
samlede livserfaring der dere er da.. 
hva vil dere skrive?

- Vanskelig spørsmål det siste der 
ja..
- Det å jobbe sammen i et team
- Gruppedynamikk og erfaringer 
- Mestring, selvinnsikt og venner for 
livet
- Lære å ta ansvar for andre, være 
en trygghet
- Venner for livet!
- Være imøtekommende mot nye 
mennesker
- Lære å ta pauser i en hektisk 
hverdag, hehe 
- Måten man er på rundt andre 
mennesker 
- Åpenheten 
- Men det å jobbe i team er noe jeg 
kommer til å ta med meg i 
framtiden

Ledertrening og godt teamarbeid 
altså, det er verdt to år på 
folkehøgskole!

Sven W. Sæther
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Unikt valgfag på ÅFHS

GLASSBLÅSING
Våren 2019 kunne Ålesund 
folkehøgskole tilby elevene 
glassblåsing som valgfag for aller 
første gang, faktisk som den 
eneste skolen i landet.

Glassblåserfaget er et 
håndverksfag som står i fare for å 
dø ut. Ved å tilby glassblåsing som 
valgfag ønsker skolen å gi elevene 
kunnskap om håndverk, 
materialkunnskap og 
formforståelse.

Fantastisk entusiasme

– I dagens samfunn er det mange 
som ikke tenker over hvordan ulike 
produkter blir skapt og hvor mye 
som kreves for å holde en 
håndverksproduksjon i gang, sier 
glassblåser og lærer, Cornelia 
Skuggen.

Nå har elevene hatt to 
valgfagsperioder i 
glassblåserverkstedet på 
Devoldfabrikken i Langevågen.

– Det har vært en fantastisk 
entusiasme, og elevene er utrolig 
interesserte og lærevillige, forteller 
Cornelia. – Rett før vinterferien 
startet valgfagsperiode nummer 
tre, hvor tolv nye elever fikk prøve 
seg i verkstedet.

Mestringsopplevelse

I forhold til helse, miljø og sikkerhet 
er det viktig at alle elevene har en 
forståelse for hva som skal skje i 

verkstedet før arbeidet starter. Få 
elever har kjennskap til 
glassblåsing fra tidligere, derfor 
starter kurset med informasjon og 
teori om glass og verktøy, en ser 
filmer om glassblåsing og snakker 
om hva som er spesielt med glass 
fra ulike kulturer og tidsepoker.

– Etter hvert i kurset opplever jeg at 
alle elevene føler at de forstår 
gangen i produksjonen. I starten er 
alle litt forsiktig og kanskje litt 
engstelige, men litt etter litt ser jeg 
at de aller fleste føler seg trygg og 
at de opplever mestring. Det er 
alltid morsomt å se reaksjonen til 
elevene når de får se produktet 
som de selv har laget, de er så 
stolte og fornøyde, sier Cornelia.

Ragna Augland, som i år er 
stipendiat på skolen, skryter av 
valgfaget: – Glassblåsing var helt 
nytt for meg, og etter å ha prøvd 
det, er det noe av det gøyeste jeg 
har gjort.



18 RAUS — 2020

Kvalitet fremfor kvantitet

Cornelia Skuggen er utdannet 
glassblåser fra Glasskolan Kosta 
ved Kosta Boda fabrikken i Sverige 
og ved Kunstakademiet i Danmark. 
De siste atten årene har hun drevet 
glassblåserverkstedet Celsius Glass 
Studio AS på Devoldfabrikken i 
Langevågen.

– Jeg har lenge ønsket å ta 
videreutdanning som lærer og 
jobbe med ungdom i kombinasjon 
med glassblåsingen. At jeg ved en 
tilfeldighet ble tipset om stillingen 
som lærer i kreative fag ved 
Ålesund Folkehøgskole var et 
lykketreff. Å jobbe i folkehøgskolen 
har vært en fantastisk opplevelse!! 
Jeg er så heldig å få undervise det 
faget jeg elsker, å få se 
engasjementet og 
mestringsfølelsen blant elevene er 
magisk. 

– At elevene plutselig forstår hva 
det innebærer å være glassblåser 
og hvor mye man faktisk må øve 
for å bli god i et håndverksfag er 
viktig uansett hvilket yrkesvalg 
elevene tar. Mitt mål med 
glassblåsing valgfag er nådd hvis 
elevene tar med seg denne 
erfaringen videre i livet; at de blir 
fornuftige forbrukere som velger 
kvalitet fremfor kvantitet, og at de 
forstår viktigheten av 
håndverksfagene for fremtiden.

Cornelia Skuggen
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Nordvestcup
FHS-fotballturnering

9.-10. desember arrangerte Ålesund 
folkehøgskole Nordvestcup i 
fotball. Høgtun, Molde, Sunnmøre, 
Nord�ord og Sunn�ord tok turen til 
Ålesund. Dei kom alle med ett mål, 
nemlig å vinne. Hvert år kjemper de 
nevnte folkehøgskolene om å vinne 
fotballcupen, og dermed bli 
nordvestlandets beste fotballag. 

Ålesund folkehøgskole fikk 100 
elever og 10 lærere på besøk, og 
med sine egne 119 elever fra før var 
skolen fylt til randen. Det lå folk og 
sov i hvert eneste ledige hjørne. Alle 
klasserom, pauserom, 
konferanserom, formingsrom, ja til 
og med galleriet i Borghallen var 
full. Folk, og god stemning over alt. 

Mandagen møttes alle lagene på 
Sparebanken Møre Arena, eller som 
vi innfødte kaller Sunnmørshallen. 
Heile Ålesundgjengen var på plass. 
Alle måtte bidra. Noen heiet, noen 
solgte pølser eller laget vafler, mens 
noen ryddet. 

Kampene ble sparket i gang, og 
spenningsnivået var å ta og føle på. 
Ålesund sitt guttelag tapte sin 
første kamp. Kampen var jevn, selv 
om resultatet sier noe annet. 
Ålesund sitt guttelag var 
aggressive og skapte mye gjennom 
hele dagen, men dessverre så 
uteble gode resultat. Jentelaget 

vant sin første kamp, og dermed 
tente det seg et håp. Neste kamp 
endte med tap. Og dermed måtte 
jentene virkelig finne frem 
vinnerskaller igjen. Og den kom 
med seier i neste. 

Alle spillere, elever dro tilbake til 
skolen for en dusj og middag. På 
kvelden braket det løs med 
cupkveld. Mange gode innslag, 
vitser og leker som årets stipper sto 
for. Kjekk kveld, med mange slitne 
fotballspillere som etterhvert fant 
roen. 

Tirsdag var tidlig start i 
Sparebanken Møre Arena. Siste del 
av gruppespillet skulle avgjøres. 
Jentene fortsatte å imponere, 
mens guttene gikk stadig på en 
smell. Sekretariatet jobbet på 
spreng for å få klar resultatlistene. 
Guttene jobbet hardt, men dei 
gode resultatene uteble. Jentene 
kom til FINALEN. Heile skolen satt 
på tribunen, med stortromme og 
plakater. Det ble dessverre tap i 
finalen, mot Molde. Men SØLV er 
jammen det et bra resultat det 
også. Middagen ble servert i hallen, 
dermed kunne lagene begynne på 
hjemreisen. Årets Nordvestcup ble 
vellykket.

Kristin B. Akslen
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Førjulsfest – ein urtradisjon
Alt nokre dagar før den store dagen luktar 
det jul når ein går forbi kjøkkenet. Vi veit at 
no går det mot eit festmåltid, og ein ekte 
festdag på skulen, med finklede, herleg mat, 
ungar og pensjonistar ved bordet og 
fellesskap og latter i festsalen. Det går mot 
førjulsfest! 

Med nye tilsette i rekkene må vi sondere 
terrenget for potensielle hyrdingar og englar. 
Og har inspektør Klokk fått låne pelskåpa til 
mor i år også? Skifta batteri i det vesle 
juletreet til sketsjen i festsalen? Nokon skal få 
blomster, dei må hugsast. Rektor har ei liste. 
Nokon tek sjansen på å gi dirigentstaven for 
middagen til ei ny stemme, nemlig Martha. 
Som har det med å innlede all internatinfo 
med «Kjære dere»! Det blir meir av det denne 
laurdagen! 

Førjulsfesten er ein urtradisjon, den har hatt 
mykje slags innhald i form av song, moro, 
talar og lærarungar i kostyme som framfører 
juleevangeliet. Men historisk har det i mange 
år vore eit møte mellom generasjonane, 
mellom småfolket til lærarane og 

pensjonistane som har takka for seg, og dei 
som har styrt lærarheimane når læraren har 
vore på jobb. Ei tid hang alt i hop, når både 
mor og far jobba meir eller mindre på skulen, 
budde på tunet og elevar var dei første 
vennane lærarungane fekk. No er 
lærarungane på sfo.

Matbordet er fylt med svineribbe, fåreribbe, 
den gode, gode sausen, kålrabistabbe og 
mørpølse frå Vigra, og vi veit vi må passe oss, 
for dessertbordet er også stort – og så kjem 
kakebordet. Lærarane sine skuleenker og 
–enkemenn finn kvarandre og seier det går 
lettare no når ungane er større, og det var 
travelt før. Elevane skin i dress og kjolar, det 
glitrar i hår og enkelte lepper.

Alle under 13 år er for lengst vekk frå 
matbordet og spring i gangane så 
skjortekanten og strømpebuksene flagrar. 
Nokre elevar blir med på den dansen, og det 
er hyl ute i resepsjonen. Martha ønska 
velkommen. Rektor Sven har takka, talt og 
gitt gåver. Inspektør Klokk snakkar varmt om 
det han kjem til å sakne når han no reiser frå 
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skulen etter mange, mange år, med ein 
blomst i handa, og alle sine hender på skuldra. 
For å bygge ny folkehøgskule. 

Maria Hagesæter rullar fram rullatoren sin, ho 
let ikkje sjansen gå frå seg til å snakke til 
hverken unge eller gamle, og kjem med varme 
fortellingar og klokkeklar tale om Himmel. 
Rigmor styreleiar er sist på talarlista, og vi må 
sige nedover i stolen etter kakene. Det er slutt 

på hylinga i gangen, kanskje er det ein liten 
kropp som har sovna der ute på ein sofa? 
Kven er det som manglar ein – er det din engel 
der ute Martha? 

Den vesle engelen får dei lånte vingene i gåve 
frå ein tidlegare engel, og kan glede seg til 
neste år..

Knut Ståle Thomassen

Bilde 1 - Julekveld i skogen, og sønnen fra Amerika.
Bilde 2 - Maria Hageseter kan skolehistorie før vi andre var født.
Bilde 3 - Små og store i samme juletrering.
Bilde 4 - Staute seniorlærere - lærer Bjørdal og lærer Vikenes med Matthias.
Bilde 5 - Helt ny engel med pappa på gitar og mamma som sufflør.



22 RAUS — 2020

Viktige reiser og 
miljøutfordringer!

Det er ikke til å komme fra at reiser 
forbruker ressurser og de kan gi 
miljøavtrykk. Slik mat og klær er 
ressurser som skaper store og små 
miljøavtrykk.  For første gang i 
historien har vi klimaendringer der 
det er stor sannsynlighet for at 
menneskeskapte miljøavtrykk er 
de viktigste driverne i 
forandringene som skjer nå. 

Ålesund folkehøgskole ble 
reiseskolen i 2003. Siden da har vi 
smidd på språket rundt reisene våre 
og hva vi legger i å være 
reiseskolen. Vi ser hele året som ei 
reise; basert på livsglede skal det 
være en indre personlig reise, en 
sosial reise og en reise ut i verden – 
ut i det ukjente. Vår spesielle 
utfordring i møte med 
menneskeskapte klimaendringer 
blir derfor å gjøre avtrykket av 
reisene våre så lite som mulig. 
Samtidig når vi reiser skal det være 
viktige begrunnelser for viktige 
reiser. Reisene våre skal skinne mer 
og mer etter hvert som livet går 
videre. De skal gi umistelig erfaring 
av verden vi deler på. Viktige reiser 
er de reisene som fører til bevisste 

elever som tar langsiktig 
forvalteransvar.  

Skoleårsreisa vår består av mange 
element. Vi har turer. Korte og 
lange. Ved Ålesund folkehøgskole 
går fellesturene ved oppstart lokalt 
i nærområdet, til fots, på sykkel og 
med busser. På et vis er fokus å bli 
kjent med oss selv og med 
hverandre. Så utvider vi radien og 
sender ei gruppe på 
Pilegrimsvandring til Nidaros, den 
andre gruppa på Nord-
vestlandstur. 

Etter dette er vi klar for det første 
store prosjektet ut i det ukjente; 
fellesturen til Israel/Vestbredden 
eller Sør-Norge. Begge disse 
alternativene legger vekt på å 
utforske noe vi ikke kjenner fra før 
og få til kulturmøter - 
menneskemøter. 

Den neste delen av årsreisa ut i det 
ukjente, er musikalperioden. Den 
foregår ved skolen, men er for noen 
en reise lengre enn mange andre 
turer. Ut av komforsona. Man blir 
kjent med seg selv, med de andre 

og med et stort fagfelt. 

Så er det dagligliv. Forme de gode 
rutinene. Finne livsgleden i det 
nære. Utforske faginput gjennom 
valgfag og reisemålslinjene. 

Vinterferien passeres og først da er 
det klart for det som lett blir 
oppfattet som hovedsaken i 
reiseskolen – de lange reisene. Nå 
har reisemålslinjene 
gjennomarbeidet de lange reisene 
nok til at elevene er kvalifisert til å 
ta imot alt som skal erfares 
gjennom nær 4 uker på tur 
sammen.  Alle tre delene av 
læringsvisjonen vår møtes i den 
lange reisen; elevene får en indre 
personlig reise, en sosial reise og en 
reise ut i det ukjente. Årets elever 
har sammen med sin 
reisemålslærer utformet turer i 
Europa, Kenya/Tanzania, Peru/
Bolivia, New Zealand, to ulike reiser 
i Australia og tilrettelagt linje drar 
til Island og Spania. 

Årsreisa vår avsluttes med 
oppsummering, den gode 
hverdagen og turer i nærområdet 
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vårt. Ble årsreisa viktig for elevene? År etter år svarer 
elevene JA til helheten i dette. Det hindrer oss ikke fra 
å gå selvkritisk gjennom hver enkelt tur og reise for å 
se om disse aktivitetene er viktige. Gir de tilbake det 
de skal?  

Flyreiser? Av og til må vi fly for å gjennomføre viktige 
reiser. Vi flyr svært lite i folkehøgskolen. Hos oss er det 
fra 2-4 dager av våre  totalt 185 skoledager der 
elevgrupper benytter fly. Spør bankfolk, 
universitetsfolk, fiskere, politikere eller 
folkehøgskolerektorer hvor mange dager i et vanlig år 

de benytter fly?

Vårt krav til gode reiser er altså at de skal være viktige. 
Så viktige at de kan forklare miljøavtrykket de setter. 
Når reisene – korte eller lange – nært eller �ernt – er 
viktige hos elevene, da har det skjedd noe som bringer 
verden litt tettere sammen og fører til at elevene blir 
bedre forvaltere av kloden. Verden behøver mennesker 
i alle land som forstår hverandre. Et år ved reiseskolen 
bidrar til dette.  At vi holder på med viktige reiser har vi 
summert i uttrykket En reise for livet.

Sven W. Sæther
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Med jobben som livsstil
Hvordan er det å være gift med en folkehøgskolelærer?

Å jobbe som lærer på folkehøgskole er noe annet enn en 8 – 4 jobb. Som lærer på Ålesund 
Folkehøgskole er en flere uker på reise i tillegg til helger, kvelder og netter hvor en har vakt på 
skolen eller er med på ulike arrangement som elevkvelder eller samtalekvelder. Livet som 
folkehøgskolelærer kan være intenst for læreren selv, men ikke minst for ens familie. For 
hvordan er det egentlig å være gift med en lærer på folkehøgskole?

For å få svar på dette tar jeg en 
samtale med min egen kone, 
Cathrine. Vi har vært gift i ti år og 
de siste seks årene har jeg jobbet 
ved Ålesund Folkehøgskole. I løpet 
av disse årene har vi fått to barn, 
som nå er fire og to år.

«Det påvirker jo livet i den grad at 
du jobber mye kveld/natt og helg. 
Det kan til tider være utfordrende å 
være en del alene med to små barn 
og at det kan gå lang tid uten at vi 
treffes. Aller best huser jeg nok den 
første kvelden jeg skulle være alene 
med begge to. Det gikk ikke så bra, 
og da du kom hjem rundt midnatt 
satt vi og gråt i sofaen alle 3. Men 
det har heldigvis gått bedre etter 
hvert» sier min kone Cathrine på 
spørsmål om hva som er det mest 
krevende med at jeg jobber på 

folkehøgskole.

Når jeg spør henne om hva som er 
det beste sier hun at det er fint at 
jeg får jobbe med noe jeg liker og at 
jeg mulighet til å stå på ski, spille 
fotball og surfe i arbeidstiden. Det 
gode miljøet blant de ansatte er 
også ett stort pluss. I tillegg har du 
jo mye mer ferie enn andre».

Folkehøgskolelivet er en livsstil sies 
det og det får også familien erfare. 
Som lærer på folkehøgskole har en 
stor frihet, sammen med stort 
ansvar. Dette gjør det mulig å ha 
med familien på arrangementer på 
skolen eller ha med barna noen 
timer på jobb om en har tilsynsvakt i 
en helg.

«Du har det ganske fritt når du er på 

tilsyn, så du kan ha med barna om 
det trengs. Det hender at vi spiser 
søndagsmiddag på skolen dersom 
du har tilsyn. Da er elevene veldig 
flinke til å se og leke med barna 
våre».

På min første reise til Australia lærte 
jeg av rektor Sven, en nøkkel som 
jeg har tatt med meg i årene 
etterpå. På ett hotellrom i Sydney 
bestilte vi blomster som ble levert 
på døra hjemme hos våre ektefeller i 
Ålesund. Det viktigste for at det skal 
kunne fungere å jobbe så intenst å 
være borte i lengre perioder er å 
huske på at hjemme sitter det ei 
som gjør en vel så intens og viktig 
jobb som det jeg gjør.

Jan Kristian Behrentz
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