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Vi er stolte av vårt unike konsept: Reiseskolen. 
Linjefaget blir din basisgruppe også hos oss, men 
det som gjør oss spesielle er at valgfag har så god 
plass i timeplanen. Vi har også mange fellesturer og 
fellesprosjekter. Dette gir vår skole noe helt spesielt:

Du får stor mulighet til å skreddersy ditt drømmår 
gjennom å kombinere ulike valgfag med linjefaget 
ditt. 
Du får bygge et helt spesielt fellesskap med alle på 
skolen på tvers av linjefagene

Vår skole skal handle om livsglede. Du får ei  
indre personlig reise, ei sosial reise og ei reise  
ut i det ukjente – ut i verden. Hele året ditt ser  
vi som ei reise vi utvikler sammen. 

Du kan bli en av oss på Ålesund folkehøgskole! Vi gleder oss til å se deg skape 

ditt drømmeår i reiseskolen vår. Velg linje og sett sammen valgfag til din 

perfekte kombinasjon. Alle våre fellesturer, linjeturer og at vi har så mange 

valgfag skaper et helt unikt fellesskap på tvers i skolen vår. 

En reise for livet!

Våre reiser ut i verden skal være viktige. Viktige 
reiser behøver du for å bli kjent med jordkloden din 
og flere av menneskene som bor her. 

På fritida kan du benytte deg av våre treningsrom, 
idrettshaller, kapell, musikk- og fritidsrom, og ikke 
minst alle mulighetene som nordvestlandets største 
by – Ålesund – kan by på. Beliggenheten til skolen 
gir kort reisevei til flyplass, toppturer i Sunnmørs-
alpene, Hoddevikas surfeparadis og det fineste 
frikjøringsanlegget i landet – Strandafjellet. 

Godt skolevalg og velkommen til beste Ålesund!
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Glassblåsing i Devoldfabrikken
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Rema 1000

Kajak
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Avstand fra Ålesund Folkehøgskole til...

Ålesund Lufthavn, Vigra

Devoldfabrikken

Ålesund sentrum

Bybadet

Color Line Stadion

Sparebanken Møre Arena

Langrenn på Østrem

Ålesund Sykehus/legevakt

Stranda skisenter

Sunnmørsalpene

Hoddevika 

30 min

20 min

20 min

18 min

16 min

16 min

6 min

10 min

1 time

1 time

3 timer, 40 min

Runde 2 timer, 10 min

Buldrehall

Eurospar (Post i butikk)

Kiwi

Moa Crossfit

Høgkubben

Emblemsanden badestrand

Treningssenter

25 min

21 min

13 min

27 min

1 time, 30 min

12 min

7 min

Trampolinepark 7 min

Bjønnalågen 45 min

Rema 1000 (Post i butikk) 14 min

Amfi Moa (Bowling + kino) 13 min
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Velkommen

Skolen vår ligger litt utenfor byen Ålesund på vakre 
Sunnmøre. Dette gir rom for mange muligheter fordi 
vi har nær tilgang til alt naturen har å by på av sjø, 
fjorder, fjell og skog, på samme tid som vi har byliv, 
kultur og shopping få minutter unna. Skolen har 
mange muligheter for aktiviteter. Ute har vi frisbee 
golfbane, sandvolleybane, nærhet til kunstgress og 
det ligger kanoer ved sjøen like ved. For innendørs 
aktivitet kan du benytte 2 idrettshaller med alt av 
utstyr, styrkerom, formingsrom, musikkrom og flere 
koselige fellesarealer og elevkjøkken. 

Bli bedre kjent med skolen vår, området, og det som kan bli ditt hjem 

det neste året. Her finnes det mange muligheter for aktiviteter, både 

utendørs og inne. 

Én skole  
– mange muligheter 

På vinteren er vi heldige som har flere av Norges 
beste skianlegg i kjøreavstand, og her finnes 
både langrennsløyper og slalåmløyper i ulike 
vanskelighetsgrader. Våre flotte omgivelser byr 
også på en rekke unike turmuligheter som du 
kan oppleve sammen med dine nye venner. Både 
lange toppturer som krever å ha høydeskrekken 
i sjakk, og kortere turer som også gir belønning i 
vakre omgivelser. Det tar ca 20 minutter med bil 
fra skolen til sentrum av Ålesund, syv minutter til 
handelssenteret Moa Amfi og flyplassen Vigra 
ligger 35 minutter unna med bil. Busser passerer 
skolen jevnlig. Velkommen til ditt nye hjem.
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Intervju med tidligere elever
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– Derfor valgte vi Ålesund Folkehøgskole

Allerede første dagen skjønte jeg at dette var 
riktig sted. Her er så flott, og det er utallige 
ting å finne på her. Jeg har kost meg i vannet 
og på fjellet. Stipendiatene våre gjør en 
fantastisk jobb med miljøet og opplegget 
de har gjennom hele uken.

Jeg heter Ida, kommer fra Nøtterøy, og 
har vært stipendiat i Canada-klassen. Jeg 
storkoste meg som elev på Ålesund Folke-
høgskole! Min folkehøgskoleopplevelse var 
helt fantastisk, og jeg er veldig glad for at 
jeg fikk et år til i Ålesund. Jeg sitter igjen med 
vennskap jeg aldri hadde drømt om, minner 
for livet og utrolig mye latter og glede. Jeg 
er veldig glad for at dette er et sted man kan 
komme som den man er og bli møtt med 
åpenhet.

Afrika Mangfold

Sunnmørsalpene Topptur - Canada

Elias Arnø

Ida K. Harneshaug

Vi har snakket med to tidligere elever og spurt de hvorfor de valgte 

å ta et år ved skolen vår. Her kan du lese deres erfaringer og hva de 

husker best fra skoleåret.

Intervju med tidligere elever
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Ålesund FHS

I løpet av et år på Ålesund  
Folkehøgskole vil du oppleve...

Opplevelser for livetVennskap og raushet

Livsglede og respektKunnskap
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Ålesund FHS

...en reise for livet. 

En indre reise

Nye perspektiv

Selvstendighet 
og mestring

En reise ut i verden



10

Kenya og Tanzania
Afrika Mangfold

Canada Backcountry

Reise - Bo & Fritid

Reise - Bo & Fritid Fellesreise

Canada

Australia

New Zealand

Israel og PalestinaSpania

Island Ålesund 
Folkehøgskole

New Zealand Friluft

Australia Multisport

Australia Roadtrip

Sør-Amerika Xplore

Peru og Bolivia

Europa Backpack

Europa

KRIK Idrett Kambodsja

Kambodsja

Linjer

Linjer
Hvor vil du dra? Velg linjen din og bli med på reisen ut i verden våren 2024! Høsten 

2023 drar vi til Israel og Palestina og på flere lokale turer. Du kan være med på reise et 

halvt år eller hele året. Søk i dag!
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Kenya og Tanzania
Afrika Mangfold

Canada Backcountry

Reise - Bo & Fritid

Reise - Bo & Fritid Fellesreise

Canada

Australia

New Zealand

Israel og PalestinaSpania

Island Ålesund 
Folkehøgskole

New Zealand Friluft

Australia Multisport

Australia Roadtrip

Sør-Amerika Xplore

Peru og Bolivia

Europa Backpack

Europa

KRIK Idrett Kambodsja

Kambodsja

Linjer
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Linjer
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Interessert i mangfold, bærekraftig utvikling, bistand og solidaritetsarbeid? 

Vi oppdager Afrika i Norge og i Øst-Afrika. Møter mennesker både i byer og på 

landsbygda. Safari i Serengeti. Zanzibar.

Afrika Mangfold

Afrika er demokrati, fattigdom, økonomisk vekst, urett-
ferdighet, og mye, mye mer. Vi vil sette disse temaene på 
dagsorden, og plassere dem i både et aktuelt og globalt 
perspektiv. I reise målstimene vil vi fokusere spesielt på Øst- 
Afrika, som er den delen av det afrikanske kontinentet vi  
skal besøke mot slutten av året. Gjennom møter med afrikanske 
innvandrere i Norge, forbereder vi oss på kultur forskjellene 
som venter. Vi skal også engasjere oss i frivillighetsarbeid i 
nærområdet. 

På vårparten reiser vi til Kenya og Tanzania, hvor du vil få oppleve 
hverdager både i byer og på landsbygda. Afrika er ikke bare det 
du får presentert i media – det er også ufattelig mye mer!

Kanskje lar du deg overraske, møte latter og raushet blant 
dem som har minst. Du vil oppleve, lære av og bli kjent med 
lokalbefolkning, oppleve  safari i  Ngorongoro og Serengeti, og 
strandliv på  Zanzibar. 

Linjer

Teambuilding   |   Afrika-kunnskap 
Den afrikanske landsbygda 
Reiseplanlegging   |   Swahili

Året på Afrika Mangfold har gitt meg så utrolig 
mange nye opplevelser, nye venner og ny lærdom. 
Det jeg husker best fra året er møter med vokse-
nopplæringa i Ålesund og møtet med landsbygda 
i Kenya. 

RAGNE STORAUNE

Se afhs.no for prisoversikt.
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Linjer
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Kjenn på glede og mestring gjennom å være i aktivitet sammen med andre.  

Du får et aktivt år med stor variasjon!

Australia Multisport

Linjen har fokus på ulike ballspill, surfing og varierte aktiviteter. Vi 
prøver også idretter du kanskje aldri har prøvd før. Vi vil ha fokus 
på godt samhold, idrettsglede og variasjon. 

Linjeturen vår går til Australia. Vi reiser langs østkysten og ender 
opp i Sydney. På veien skal vi besøke det verdenskjente korallrevet 
Great Barrier Reef, oppleve den australske kulturen og surfe på 
flotte strender

Linjer

Backpacking   |   Surfing 
Kulturmøte   |   Reiseplanlegging 
Reise & bærekraft 

Eg har fått gleden av å oppleva mykje nytt, gå ut av 
min egen komfortsone. Fått mykje nye minner og 
venner for livet.  

ODIN AADLAND

Se afhs.no for prisoversikt.
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Linjer
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Bli med på et fantastisk år der du får unike opplevelser i Australia, både i outbacken 

og langs kysten. Opplev eventyr på Sunnmøre, både til fots, i vann, på sykkel og på 

fire hjul i nydelig vestlandsnatur og i jugendbyen Ålesund. Et år du aldri kommer til å 

glemme.

Australia Roadtrip

Australia Roadtrip er en linje der opplevelser, utfordringer og 
fellesskap har fokus. Du får varierte aktiviteter, erfaringer 
og opplevelser, og ingen uker er like. Bli med på Roadtrip 
Challenge, Amazing Race, surfing på Stad, juving i Valldal, 
hengekøyeovernatting, sykkeltur langs Hjørundfjorden og få 
fine byopplevelser i Ålesund. Dette er bare noe av den varierte 
timeplanen du kan velge dette skoleåret.

Få førstehåndserfaringer om det å reise på egenhånd og i 
større og mindre grupper. Lær mer om hvordan du fungerer 
i møte med andre, og ikke minst hva møtene gjør med deg. 
Sammen utforsker vi Sunnmøre på veien, til fjells, i vannet og 
i byen. Om våren setter vi kursen for Australia, outbacken, 
aboriginerne, surfing, kenguruer og storbyliv. En helt unik reise 
som gir deg minner for livet. Pakk sekken og bli med!

Linjer

Reiseliv   |   Kultur   |   Friluftsliv 
Aktiviteter   |   Teambuilding

Skolen er helt fantastisk og har dyktige og gode 
lærere, et nydelig nærområde og et fellesskap 
du skal lete lenge etter. Australia Roadtrip er 
en perfekt linje for deg som liker en blanding av 
fysisk aktivitet, friluftsliv, hygge og læren om 
kulturforståelse. 

OLIVER SIMONSEN

Se afhs.no for prisoversikt.
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Linjer
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Den mest sammensatte og spennende verdensdelen å reise i, er vårt eget Europa! 

Europa Backpack handler om å bli kjent med andre kulturer, planlegge og gjennomføre 

en tur i Europa, og erfare ni aktive måneder i fellesskap.

Europa Backpack

Denne linjen er for deg som vil utforske og bli kjent med natur, 
kultur og mennesker i vår egen verdensdel. Europa Backpack er et 
miljøvennlig og rimelig alternativ. Turen vil i all hovedsak gå langs 
bakken med tog og buss. Du får selv være med i planleggingen av 
Europareisen som kan inneholde hovedsteder, mindre landsbyer, 
høye fjell, strender, alpinanlegg og mye mer. Mangfoldet i Europa 
er stort!

Du får oppleve interessante kulturmøter, og utfordre kropp og sinn 
med ulike aktiviteter. Europalinjen gir deg et år der du blir bedre 
kjent med deg selv og andre. Vi reiser for å lære!

Linjer

Europa-kunnskap   |   Teambuilding 
Kulturmøter   |   Miljø og bærekraft  
Turforberedelser og planlegging 
Aktiviteter

Året med Europa har gitt meg et nytt blikk på vårt 
eget kontinent. Det finnes få steder i verden som er 
så rik på kultur og variasjon som Europa.

 
AHSAN AKHTAR

Se afhs.no for prisoversikt.
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Linjer
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Ta steget utenfor allfarvei og bli med på et år stappfullt med aktivt friluftsliv i fjellet og 

på vannet. Bli kjent med Sunnmøre til fots, på ski, fra sykkelsetet og i kajakk. Utfordre 

deg selv med klatring, havkajakk, toppturer på ski, surfing, teltliv og mye mer.

Canada Backcountry

Reisen til Canada på våren er en tre ukers road trip i British 
Columbia med skikjøring i verdenskjente skianlegg, toppturer i 
urørt pudder, stisykling på verdenskjente stier, surfing i Stillehavet 
og flere dagers havkajakk tur i øyriket utenfor Vancouver Island. 
Oppdag storbyen Vancouver, opplev urbefolkningskultur og bli 
kjent med ekte Canadisk gjestfrihet.

Med en linjelærer som selv er født og oppvokst i vestre Canada 
får du en unik tilgang til spennende lokale mennesker, aktiviteter 
og innblikk i dette spennende reisemålet.

Har du lyst på et variert og aktivt friluftsår i to av verdens fremste 
destinasjoner for friluftsliv er dette linjen for deg!

Linjer

Friluftsliv   |   Surfing   |   Sykkel  
Ski og topptur   |   Turforberedelser

Topptur på Sunnmøre har vært et av mange 
høydepunkter for meg dette året. Linjen har 
utfordret meg, vist meg nye interesser og ikke minst 
gitt meg minner for livet. Jeg unner virkelig alle å 
få denne opplevelsen i den fantastiske naturen i 
Ålesund. 

IDA K. HARNESHAUG

Se afhs.no for prisoversikt.
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Linjer
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Bli med på variert friluftsliv på Sunnmøres fjell og fjorder!  

Vi bruker kroppen og utfordrer oss selv høyt og lavt, fort og sakte.  

Vi lærer om urfolket Maoriene, og reiser til vulkanøya i Oseania. 

New Zealand Friluftsliv

Naturen på Sunnmøre begeistrer, utfordrer og forundrer! Her 
er alt - sjø, snø, fjell, hav, fjord og skog - fjord og skog - alt rett 
i nærheten! Bli bedre kjent med kropp og hode ute i naturen, 
sammen med venner du ikke visste du ville få. Vandre på 
mektige fjell, padle på stille hav, og våkne der ingen skulle tru 
at nokon kunne bu. Reis til Hobbitland, der fjellene er spissere, 
vulkaner damper og palmegreiner henger over stien fra fjellet. Se 
Maorikrigere danse krigsdansen Haka, kjenn at beina dine bærer 
deg langt inn i naturen. Svøm med delfiner på reisen over 2600 km 
gjennom det beste New Zealand har å by på. Kjenn hvor magisk 
vestlandsvåren er etterpå!
 
Les reisebloggen, og knytt skolissene. 

Linjer

Friluftsliv   |   Ski/alpint 
Toppturer og Via Ferrata 
Kajakk/seiling   |   Teambuilding 
Turforberedelser

Å drive med friluftsliv med Sunnmørsalpene i 
hagen har bydd på minner, opplevelser og vennskap 
i tonnevis. Pushing av grenser på solodøgn, 
mestringsfølelse etter 12m hopp på  juving og 
latterkuler på ytste skotet uten kontakt med 
omverdenen. Hva mer kan man vell drømme om?

 
ELISE LUNDEM

Se afhs.no for prisoversikt.
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Linjer
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Utforsk deg selv og dine grenser. Sør-Amerika Xplore gir deg et aktivt år med 

spennende aktiviteter, sterke inntrykk og en mulighet til å bli kjent med en av verdens 

mest spennende reisemål. 

Sør-Amerika Xplore

Opplev Sunnmøres fjorder og fjell. Fordyp deg i søramerikansk 
kultur og språk i forberedelsen til reisen til Peru og Bolivia. Bli 
med til et av verdens mest varierte destinasjoner med høye fjell, 
nydelige kystområder, ørken, frodig jungel og levende byer. Fly 
paraglider, surf i stillehavet, lytt til jungelen fra hengekøyen din i 
Amazonas og mye mer. 

Sør-Amerika Xplore er en aktiv linje som er opptatt av å lære 
gjennom oppdagelse.

Linjer

Aktiviteter   |   Kreative prosjekter 
Teambuilding   |   Turforberedelser 

Dette året har gitt meg mange fantastiske 
opplevelser og inntrykk, og jeg har prøvd nye ting 
som surfing i Hoddevika og via-ferrata i Loen. I 
tillegg har jeg fått utforske søramerikansk kultur og 
pushet grenser sammen med gode venner. En reise 
for livet! 

JULIE HORN SEMB

Se afhs.no for prisoversikt.
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Linjer
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Vil du utvikle deg som menneske, drive på med mye idrett og lære hvordan idrett kan 

utvikle lokalsamfunn?

KRIK Idrett Kambodsja

Linjen har fokus på idrett, personlig utvikling og bistand. Vi vil lære 
oss kjente og mindre kjente idretter. Det blir surfing i Hoddevika, 
klatring, ski, ballspill og andre spennende aktiviteter. Målet er at 
du skal utvikle deg som menneske gjennom aktiviteter, samtaler 
og undervisning. Linjen vil ha ett spesielt fokus på hvordan idrett 
kan brukes i bistandsarbeid og til å føre mennesker sammen. Vi 
vil besøke prosjekter i Norge, samt besøke Misjonsalliansen sitt 
prosjekt «Idrett krysser grenser» i Kambodsja.

Linjeturen vår til Kambodsja vil inneholde en god blanding av 
idrett, bistand og kultur. Vi ønsker å komme tett på mennesker 
i Kambodsja gjennom idretten. Vi vil undersøke ulike idretter og 
aktiviteter i dette unike landet.  

Linjer

Idrett   |   Utviklingsarbeid
Personlig utvikling

NY LINJE!

Se afhs.no for prisoversikt.
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Linjen for deg som er glad i å være på tur, vil reise, og lære mer om å bo for seg selv. 

Vi finner trygghet og gjør varierte aktiviteter sammen med klassen, og opplever 

spennende valgfag og turer sammen med elevene fra hele resten av skolen.

Reise, Bo og Fritid

Utforsk et opplevelsesrikt år med oss på Reiseskolen! I 
begynnelsen av året reiser vi på flere turer i nærområdet og lar 
dere bli kjent med flotte Sunnmøre. Sammen med hele skolen 
reiser vi til Israel og Palestina på høsten, og på våren har vi egen 
klassetur til Island og Spania som varer i over to uker. Dette er 
en spennende tur der vi som klasse utforsker landene sammen. 
Vi skal bade i Den Blå Lagune, ri på islandshester, smake på 
spennende retter i Spania og bade med sjøløver.

Gjennom året på Reise, Bo og Fritid får du tid og hjelp til å trene 
på ferdigheter som du trenger i livet som voksen. Vi skal holde 
orden, vaske klær og rom, lage mat sammen og spise den i godt 
selskap. Du blir bedre kjent med deg selv og kan oppleve glede 
av aktivitet og mestring sammen med andre ungdommer. Velg 
en opplevelse for livet, sammen med oss! 

Linjer

Aktivitet   |   Vennskap 
Opplevelser   |   Mestring

Folkehøgskoleåret betydde ganske mye for meg! 
Har lært så mye. Jeg har blitt mer avslappet som 
person. Nå tør jeg si meningene mine, før turte jeg 
ikke det. 

SUNNIVA SKARSET

Se afhs.no for prisoversikt.
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På Ålesund Folkehøgskole tilbyr vi ca. 50 valgfag fordelt på 3 terminer. Her finner du 

noe for enhver, enten du har en drøm om å gå på topptur, synge, fekte, blåse glass eller 

noe helt annet. Hos oss får du mulighet til å prøve noe helt nytt eller bli bedre i noe du 

allerede kan. Det unike med Ålesund Folkehøgskole er at du kan lage porselensskåler 

den ene dagen og dykke i fjorden den neste. 

Skap ditt drømmeår!

Valgfag

Linjen du velger møtes torsdag og fredag for aktiviteter og 
forberedelse til den lange reisen i mars. Men på mandag til 
onsdag har du valgfag og noe fellesfag. Dette betyr at du i stor 
grad er med på å bestemme din egen skolehverdag. 

I løpet av tre valgfagsperioder velger du de valgfagene du er 
mest interessert i. Vi har lærere med bred faglig kompetanse 
og kan tilby fag innen idrett, friluftsliv, musikk, kultur, reise, 
medier og kommunikasjon, kunst, håndarbeid, samfunn, tro 
og matlaging. 



31

Valgfag

Utfordre deg selv med nye aktiviteter og 
utvikle deg med god veiledning. Vår belig-
genhet gir oss tilgang til Sunnmørsalpene 
med spektakulære tinder, snørike fjellsider 
og et av Norges mest spennende skisenter.

Elsker du idrett og organisert trening er disse 
valgfagene for deg. Prøv noe helt nytt eller 
gjør mer av det du elsker. Vi har 2 haller som 
brukes mye og profesjonelle instruktører som 
leder timene.

Friluft og topptur

Idrett

Dykking open water diver   |   Dykking open 

water advanced   |   Topptur til fots   |   Topptur 

på ski   |   Fri flyt (skikjøring på Stranda 

Skisenter)   |   Stisykling 

Båtførerprøven   |   Stikk ut   |   Jegerprøven

Ballspill   |   Army Prep   |   Bootcamp 

Fekting   |   Indiaca   |   Styrke/kondisjon 

Klatring (Bratt/ledkort)   |   Sirkeltrening 

Volleyball   |   Fotball   |   Innebandy 

Strikk og mobilitet   |   Sterk ute
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Valgfag

Ønsker du å utforske din kreative side? I disse 
valgfagene får du muligheten til det. Vi har 
lærere som er utdannet inne ulike kreative 
fag og som vil være med på å skape sammen 
med deg! 

Elsker du å lage mat eller kanskje du trenger 
å lære litt før studentlivet begynner? I disse 
valgfagene lære du deg å lage god, sunn og 
spennende mat sammen med andre. Vi lar 
oss inspirere både fra inn- og utland. Bli med 
på en kulinarisk oppdagelsesreise.

Kreative fag

Mat og hjem

Foto   |   Bildebehandling   |   Strikking    Glass-

blåsing   |   Glassomforming 

Redesign   |   Porselensstøping og leire 

Utvidet tegning

Bo bedre   |   Studentmat   |   Sushi    

Eksotiske retter   |   Min kokebok

Drømmer du om å stå på en scene og 
synge? Eller kanskje du vil lære deg å spille 
et instrument? På Ålesund folkehøgskole kan 
du gjøre begge deler i valgfag. Vår sangpe-
dagog kan gi deg en til en undervisning i 
sang og du kan lære nyttige grep på piano. 

Musikk

Sang   |   Vokalgruppe   |   Piano   |   Ukulele    

Gitar
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Valgfag

Hva skjer ut i verden? Hvordan kan jeg 
engasjere meg? Hva tror jeg egentlig på? 
Hvordan kommuniserer bedre? Dette er 
noen av spørsmålene som tas opp i disse 
valgfagene. Du får muligheten til å bidra i 
lokalsamfunnet, eller sitte rundt et bål og 
snakke om store spørsmål.

Lær kunsten å fange din personlige historie 
i bilder. Løft dine bilder til et nytt nivå i det 
digitale mørkerom, eller engasjer deg i en 
spennende debatt rundt film og litteratur.

Samfunn og tro

Foto og media

Engasjer deg   |   På sporet av noe ekte   

Vi og de andre  |  Religionsmøter 

Den gode samtalen

Foto   |   Bildebehandling   |   Litteraturgruppe 

Snakk om film
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Fordypningsvalgfag
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Under havoverflaten venter en ny verden!  

Opplev det klare havet rundt Ålesund og reis til Eilat og dykk i Rødehavet. 

Dykking

Dykkerkurset gjennomføres i tett samarbeid med erfarne 
dykkerinstruktører og består av det grunnleggende dykker-
kurset «Open Water Diver». Her lærer du grunnleggende 
dykkerferdigheter samtidig som du får teoretisk opplæring. 
Vi tar dette videre i praktisk opplæring i basseng og deretter 
i havet rundt Ålesund. Deretter er deler av turen til Israel/
Palestina dedikert dykking i Eilat ved Rødehavet. 

Etter jul har du muligheten til å ta «Open Water advanced».
Dykking er ikke en egen linje, men de som velger dykking er 
mye sammen og har dette som et av sine valgfag i første 
termin. 
Om du ønsker dykking hos oss må du sette opp dette som ditt 
førstevalg, og i tillegg velge en linje som vil være din klasse 
gjennom året og destinasjon i mars på den lange turen. 

Fordypningsvalgfag
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Fellesturer
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Israel og Palestina

Norge

Et område fullt av kontraster; som man ofte hører om i 
nyhetene. Fra storby til ørken, Dødehavet og oaser, hummus og 
granateplejuice. Turen inneholder et vidt spekter av opplevelser 
du sent vil glemme! 

På denne turen til Israel og Palestina får du muligheten til 
å få et innblikk bak fasaden til dette området man hører 
så mye om. Møtet med mennesker som lever der gir oss et 
mer nyansert bilde på de mange og store konfliktene i dette 
området. Turen inkluderer også blant annet besøk på Bibelske 
steder, bading i Dødehavet, være på et glassblåserverksted i 
Hebron og tusle på matmarked i Jerusalem. 

Norge – vårt nærmeste ferieland, med varierte og spennende 
muligheter! Bli med på en innholdsrik rundtur til steder du 
kanskje ikke visste om. Bli bedre kjent med Norge og mer av 
det rike mangfoldet.

Norge inneholder opplevelser for enhver smak og denne 
turen legges opp litt ulikt hvert år. Gjennom mange år har vi 
opparbeidet oss mange spennende kontakter rundt omkring 
i landet som vi kan besøke. Balestrand, Rjukan, Oslo og Røros 
er noen av stede vi er innom. Flotte kulturopplevelser, unike 
menneskemøter og historie er noe av det som fyller denne 
unike turen. 

Fellesturer
Ålesund folkehøgskole er reiseskolen og drar ofte på tur. Du vil oppleve mange ulike 

turer; noen korte og lokale, andre lengre og eksotiske. På flere turer drar vi i felleskap 

og skaper fantastiske minner, mens på andre turer kan du velge mellom 2 ulike 

alternativer i samme reiseperiode.

Alternativ 1

Alternativ 2

Fellesturer

Fellesreise høsten 2023
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Øyhopping

Slogen

Alternativ 1

Alternativ 2

 Opplev øyriket rundt Ålesund. Giske, Alnes, 
Vigra og Valderøy har flotte naturattraksjo-
ner. Vi overnatter en natt.  

Bestig den spektakulære tinden Slogen 
(1564moh) som ligger midt i Sunnmørsal-
pene. Vi overnatter 2 netter på turisthytte. 

Fellesturer

Velg mellom:
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Fellesturer

Pilgrimsvandring

Alternativ 1

Bli med å vandre i pilgrimers fotspor over 
Dovrefjell til Trondheim. Turen varer i 4 dager 
og vi sover i lavo og på hytter. 

Vestlandstur

Alternativ 2

Denne vakre turen går mellom mektige 
fjorder og fjell på vestlandet. Briksdalsbreen, 
Loen, Måløy og Selje er noen av stedene vi 
besøker. Vi sover 2 netter på et leirsted. 

Velg mellom:



40

Geiranger

Runde

Dagstur

Dagstur

I starten av skoleåret drar vi i felleskap til dette 
verdensarvområdet, og opplever fjellgården 
Skageflå og bygda Geiranger.

Fuglefjellet Runde ligger helt ut i havet og her bor 
lundefuglen. En flott naturopplevelse på slutten 
av skoleåret.

Fellesturer



41

Skidager i fjellet
Med overnatting

Det settes av noen dager til felles skidager i fjellet. 
Vi drar til steder hvor vi får oppleve gode snøfor-
hold og mange muligheter. 

Fellesturer
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Skolen
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Her bor du!

De fleste rommene er tilrettelagt for to personer og har gode 
senger, skrivebord, sofa, egen dusj og toalett. Du kan også 
velge enerom om du trenger det. 

Du kan ta med deg hjemmekoselige ting som bilder, pynt, 
pledd, planter og små bokser til oppbevaring. En egen 
skittentøyskurv og en kopp til tannbørsten kan være fint å 
ha med til badet.

Er det første gang du skal bo hjemmefra? På Ålesund folkehøgskole har du muligheten 

til å teste dette livet i trygge og sosiale rammer. Hos oss bor de fleste sammen med en 

reisekamerat på et rom med eget bad og tilgang på et elevkjøkken.

Skolen

Det å bo på internat er sosialt og det er aktivitet både på
rommene og i fellesarealene hele dagen. Vi har flere fellesareal 
og aktivitetsrom som kan brukes hele døgnet. 

På kvelden skal det være stille klokken 23.00 av hensyn til 
felleskapet, men fellesarealene er alltid åpne. Her henges det 

På folkehøgskole skjer livet på internatet

mye og anbefalte klær er koseklær og slippers. Du har også 
tilgang på et elevkjøkken med kjøleskap, komfyr og micro hvor 
du kan oppbevare og lage enkel mat.

Ellers kan vi nevne:
• Kinorom
• Stor vaskekjeller og tørkerom
• Biljard
• Bordtennis
• Alltid en ansatt tilgjengelig

Internat er vanskelige å beskrive og må bare oppleves! Her 
skapes det minner.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!
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Kreative valgfag
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Glassblåsing valgfag foregår i et autentisk glassblåserverk-
sted. Her får du en unik mulighet til å oppleve det glødende 
glassets magi, og med god hjelp av glassblåser Cornelia, lager 
du skåler og vaser som du stolt tar med deg videre. I skolens 
eget keramikkverksted er det keramiker Stine som lærer deg 
hvordan du støper flytende porselen til ulike fargerike produk-
ter. Keramikkrommet kan etter opplæring disponeres fritt på 
fritiden.

Er du musikalsk? I vårt musikkrom kan det jammes. Vil du lære 
deg å spille gitar eller piano, så hjelper vi deg, og kan du det fra 
før – ja da finnes det muligheter for å utvikle seg videre. Vår 
egen sangpedagog Ragnhild vil gjerne synge med deg. Hun 
tilpasser sangutvalg og vanskelighetsgrad slik du opplever 
mestring og utvikling. Skolen har hvert år en musikalperiode, 
og her får alle bidra med det de kan best. 

Skolens formingsrom er et åpent rom som inviterer til kreati-
vitet og hygge.

De kreative fagene er svært viktige for skolemiljøet og du kan 
raskt komme til å oppdage nye og ukjente sider av deg selv.

Skolen vår har lange tradisjoner innenfor kreative fag. Hvis du ønsker det, får du 

selvfølgelig muligheten til å utfolde deg kreativt, både i valgfagene og på fritiden. 

Kreativitet kan være så mangt, og hos oss har sang og musikk, tekstil, keramikk, 

glassblåsing, redesign og tegning vært populære fag.

Det skapende mennesket

Kreative valgfag

Jeg har vært så heldig å få lære om og prøve meg 
på glassblåsing her på Ålesund fhs. Det har vært 
utrolig lærerikt og spennende å lære om noe man 
ikke vet noen ting om fra før av. Jeg er egentlig ikke 
en veldig kreativ person, men glassblåsing har gitt 
meg mulighet til å prøve noe helt nytt og oppdage 
en ny side av meg selv. Det å skape noe helt fra 
bunnen av, og lære om hvordan prosessen foregår 
har vært veldig lærerikt. Glassblåsing er et utrolig 
spennende fag, som ikke er spesielt utbredt, og det 
å få prøve seg på det er en helt unik mulighet!

OLIVER SIMONSEN, ELEV 21 /22
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Sunnmøre
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Sunnmøre

Skolen ligger i Ålesund kommune, like ved Moa handelssentrum. 
Byen Ålesund er internasjonalt kjent for sin særpregede 
arkitektur i jugendstil med tårn, spir og fantasifulle ornamenter. 
I dag er Ålesund en aktiv og nyskapende by som har et stort og 
eksportrettet næringsliv og er den største byregionen mellom 
Bergen og Trondheim. Det er også et godt kulturtilbud med 
teater, utstillinger, konserter og festivaler. Sunnmøre tilbyr et 
rikt utvalg av friluftsopplevelser for enhver smak. Enten du 
liker å klatre, finne ro og energi på sjøen eller få adrenalinkick 
av toppturer. Her er mulighetene mange!

Velkommen til  
Ålesund og Sunnmøre!
Ålesund Folkehøgskole er lokalisert i hjertet av Ålesund og Sunnmøre. Her har du fri 

tilgang til alt fra et pulserende kulturliv til majestetisk natur med uforglemmelige 

opplevelser. 
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afhs.no

Få innblikk i den spennende hverdagen vår:      #alesundfhs   @alesundfhs


