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God Somm

er!

FULL FART
– og store smil er en nokså presis oppsummering av
skoleåret 2017-2018. Vi kan knapt huske et år med så
stor aktivitet, så mange positive ungdommer og så
mange smil! Noe som selvsagt har smittet over på oss
ansatte som også har giret opp et hakk og smilt mer
enn vi kan huske! Dermed har vi vært sammen i en god
sirkel som bare har akselerert. Noe som igjen gjorde at
det ble ekstra tungt å skilles.
På bildene ser dere noen av årets friluftselever som
avsluttet skoleåret med havrafting. Det er en heftig
opplevelse med voldsom fart og trøkk og med mye
skrik og skrål og SMIL!

VI ØNSKER ALLE VÅRE LESERE
EN RIKTIG GOD SOMMER!!

Noen av guttene var engstelige før avgang.
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KJÆRE LESER

Skoleåret 2017/18 var et særdeles flott år. Elevene har vist
stor omtanke for hverandre, og vært svært aktive i innsatsen med å bygge et trygt og godt miljø for hverandre, og
også for oss som jobber her. «Vi bryr oss» står som en viktig
verdi på Karmøy Folkehøgskule, og det er kjekt når vi får
tilbakemeldinger fra våre elever på at vi har fått til akkurat
dette. Arbeidet for ungdommen er både viktig, krevende og
inspirerende. Personalet ved skolen jobber hver dag for å
kunne gi våre elever et godt og minnerikt tilbud.
Vi jobber for tiden med utvikling av nye linje-muligheter, og
håper vi klarer å skape et attraktivt og spennende tilbud
som treffer ungdommen. Det er ikke alltid enkelt å tenke
«nytt», men det er en viktig prosess i folkehøgskolen.
Elevenes egne ord
Jeg ba i vår om elevenes egne beskrivelser på hva de satt
igjen med etter et år hos oss.
Her er rektors topp 15-liste:
«Lært å vise hensyn», «Opplevelsen av å modnes»,
«Selvstendighet», «Knyttet bånd med mennesker fra hele
Norge», «Lært å ta ansvar», «God rutine på hverdagen»,
«Få skape sin egen, «nye» identitet», «Oppleve hvor fint
og koselig det er å spise i fellesskap», «Lært å bruke
vaskemaskin», «Større respekt for ulikheter hos andre
mennesker», «Lærdommen av å dele rom», «Få vise og få
oppleve omsorg», «Utvidet komfortsone», «Sang» og «Økt
selvtillit».
Dette er ord som bekrefter hvor viktig og meningsfullt et år
på folkehøgskole virkelig er.
Nyansettelse
Leif Frode Svendsen
er ansatt i en 100%
lærerstilling hos oss,
fra og med august
2018. Han er 50 år,
gift og har tre barn.
Han skal ha Asialinje
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og Psykologi&Omsorg-linje, samt arbeide med markedsføring for skolen. Leif Frode har en allsidig bakgrunn, og har
arbeidet med ungdom i mange år. Leif Frode har interesser
og erfaring innenfor flere felt, bl. a. undervisning på ungdomsskole, god kjennskap til Asia, psykologi, foto, video
og journalistikk. Vi ønsker ham velkommen til vår flotte
arbeidsplass, og håper han kommer til å trives i sin nye
jobb.
Neste år
Til neste år skal vi ha en felles studietur som går til Sicilia og
Malta. Dette gleder vi oss stort til. Vi har lagt turen til høsten
2018, slik at turen kan bidra til et sosialt og sammensveiset
fellesskap. Sicilia og Malta er et spennende reisemål, med
mange gode momenter til undervisning og opplysning.
Marit og Serine kommer tilbake som lærere på Puls-linje,
Baker&Konditor-linje og Vokal-linje i januar 2019, etter fødselspermisjoner.
Hedda, Silje, Vetle og Sondre blir stipendiater hos oss til
skoleåret 2018/19. Astrid blir miljøarbeider. Dette er elever
som gikk her i år, og som skal hjelpe både personalet og
elevene ved skolen gjennom kommende skoleår. En meget
flott gjeng!
Takk til personalet
Jeg vil spesielt få takke personalet for den innsatsen de legger ned for skolen og elevene våre.
Hos oss bidrar alle!
Jeg ønsker dere alle en flott sommer, og ser frem til å starte
med nytt elevkull igjen i august.

Opplag: 3000 eks.
Frivillig kontingent,
bruk gironr. 3361.05.02569
Adresse: Postboks 264
4291 Kopervik

E-post: adm@karmoy.fhs.no
Tlf. 52 84 61 60
Send gjerne innlegg, hilsener, tips,
idèer, ris og ros til
jkhauske@online.no
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Hva folkehøgskole
har betydd
for meg
For et skoleår dette her har vært! Jeg tror de fleste her kan
være enig med meg at folkehøgskole er veldig bra. Jeg tror
også at de fleste har utviklet seg positivt på en eller annen
måte.
Det gjelder også meg selv, så nå har jeg lyst å fortelle hva
folkehøgskole har betydd for meg.
En del av dere vet allerede, det at jeg har slitt psykisk med
sosialangst, depresjon, dårlig selvtillit og selvbilde. Dette
har utviklet seg over tid (ca.10-12 år), det på grunn av
ensomhet, avisning og utestenging. Sliter fortsatt litt med
det.
Jeg kan vel si at for meg har folkehøgskole vært som terapi.
Jeg har eksponert meg selv hver dag for det jeg har vært
redd for. Det har ikke vært bare bare å være på folkehøgskole, med de utfordringene jeg har hatt. Det har jeg fått erfare.
Jeg har hatt en del tøffe perioder, det har dere kanskje sett
på meg noen ganger og.
Litt ut på høsten så trodde jeg ikke jeg skulle klare å fullføre
dette året. I november etter mye eksponering og en berg-og
dalbane av energi, smalt det. Då ble jeg veldig deprimert
og hadde ingen energi, det er fælt å si men jeg var egentlig
ferdig med livet. Jeg har aldri vært så deprimert før, så det
var skummelt. Heldigvis hadde jeg ordnet meg psykolog her
på Karmøy, og han hjalp meg til en lege som skrev ut antidepressiva til meg. Jeg tok også noen dager hjemme, som var
veldig lurt. For bare ei liten uke seinere så var jeg jo tilbake.
Siden jeg har opplevd ensomhet, og det å bli utestengt og
avist har det å vært på folkehøgskole vært en fantastisk
opplevelse for meg. Det å føle at du er en del av et felleskap
og ha venner, det at noen som bryr seg om deg, og det å
bli sett. Jeg har ikke opplevd for mye av det utenom innen
familie. Det kan vel ikke bli bedre når en får fantastiske opplevelser og minner i tillegg. Det at jeg har blitt tatt på alvor
og kunne tatt ting i mitt eget tempo, og slippe så mye press
har også vært veldig positivt for meg.

Jeg vil bare få si tusen hjertelig takk til alle som er her, både
elever, ansatte og lærere for alt dere har gjort for meg. Dere
har gjort det lettere for meg å jobbe med det som har vært
vanskelig, og dere har gjort det lettere for meg å bare tørre
å være meg selv. Det har bidratt til at jeg tror mer på at jeg
er god nok som jeg er. Så tusen hjertelig takk alle sammen!
Så hvis en har vilje, pågangsmot, tålmodighet og gode folk
rundt seg så kan en oppnå mye og ting kan endre seg positivt. Slik det har gjort for meg. Så jeg har faktisk fått bedre
livskvalitet på grunn av folkehøgskole.
Det var egentlig det jeg ville si, håper jeg kan være til litt
inspirasjon.
Så tomler opp for folkehøgskole, spesielt Karmøy! Ha en fin
dag og helg.
Tusen takk for meg.
Astrid Fjogstad

Så nå klarer jeg å fullføre året, som er en STOR seier for
meg! Men som dere hører så har jeg måtte jobbe for det.
Jeg føler meg veldig takknemlig og heldig som har fått være
en del av dette fantastiske kullet. Og jeg er veldig glad jeg
valgte Karmøy Folkehøgskole.
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TIL BEIJING
for siste gang

Årets studietur til Beijing startet rett etter påske. For oss ansatte var det rart å tenke på at dette skulle bli skolens siste felles studietur til Kina. Studietur til Kina har stått på skoleruta vår helt siden den første turen i år 2000.
Turen ble som alltid en flott opplevelse. Vi fikk med oss alle de gamle berømte severdighetene som den himmelske freds
plass, den forbudte by, himlenes tempel, sommerpalasset og selvsagt den kinesiske mur. Vi besøkte også nyere byggverk
som fugleredet og verdens største musikkhus, og vi lot oss imponere av hypermoderne og gigantiske skyskrapere.
Selvsagt ble det også god tid til shopping og mange kom hjem med overfylte kofferter.
Værmessig ble det en noe spesiell opplevelse med ned mot null grader og sludd i lufta de første dagene, før det gradvis
ble varmere og vi kunne avslutte turen i god sommervarme.
Takk for nok en fantastisk Kinatur!
Takk til eksemplariske elever og til reisegeneral Kjell Arne som hadde stålkontroll
og ordnet opp i alle små og store ting som oppstod.
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Hele gjengen samlet på den himmelske freds plass
Rebecca og Simon på den kinesiske mur
Imponerende akrobatikk
Vi var i zoo og hilste på flere pandaer
Skolebesøk med lynkurs i kinesiske tegn
Beijing er blitt en moderne storby
Vårstemning i Sommerpalasset
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Synnøve Hansen
x
Hvert år har vi elever som har samme fornavn eller etternavn, noe som fort skaper litt problemer og forvirring når vi
skal lære 90 nye navn.
For noen år siden hadde vi hele seks jenter som het Hanne,
og i år har vi hatt fire gutter som het Sondre. Men det som
var enda mer spesielt i år var at vi fikk to jenter med nøyaktig samme navn: Synnøve Hansen.
Allerede første dagen startet forvirringen – begge var
plassert på samme rom sammen med en tredje elev.
Internatleder Siv ordnet raskt opp, verre var det for inspektør Eli når hun skulle holde orden på hvilken Synnøve
Hansen som skulle ha hvilke valgfag.

På bildet ser vi Synnøve
Hansen og Synnøve Hansen,
Synnøve Hansen til venstre
(og høyre)

Et artig sammentreff var at den første eleven Synnøve
Hansen hilste på og snakket litt med etter ankomst på
Karmøy var den andre Synnøve Hansen! Jentene forteller at
de i starten var usikre på hvem av dem som skulle svare ja
under navneopprop i ulike sammenhenger, men etterhvert
ble de enige om rekkefølgen.
For å skille mellom jentene begynte medelevene etterhvert
å kalle dem for Baker Hansen og Synnøve BRO etter linjene de har gått på. Synnøve Baker Hansen kommer fra
Sarpsborg og er født april i 1998. Synnøve BRO Hansen
kommer fra Risør og er en måned eldre enn sin navnesøster.

Strandrydding
Klimaforandringene og et hav med mer plast enn
fisk truer framtida for oss alle, ikke minst våre
etterkommere. Det kan vi ikke være likegyldige
til, verken som privatpersoner eller skole (som
har som visjon «Vi bryr oss»). Vi må bry oss og ta
ansvar, engasjere oss mot denne utviklingen på
kloden vår.
Med gode erfaringer fra i fjor fortsatte vi samarbeidet med Karmøy kommune og friluftsrådet.
Vi fikk tildelt et par området langs vestkysten av
Karmøy, ble busset ut og satte i gang med hansker på hendene og med hver vår søppelsekk. Og
ikke uventet fant vi mengder av plast og annet
avfall som vi tok med til depoter for henting.

Dykkere fra linjen Friluftsliv Sjø deltok på arrangementet Ren Havn Åkra. Elevene plukket opp
mye søppel fra sjøen. Etter dykket ble det servert lapskaus og trukket ut premier til deltakerne.
Halvard vant en flott flytevest.
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HVA FÅR MAN IGJEN?
Hva får man igjen for et år på folkehøgskole?
Selv uten karakterer eller eksamen har man stort utbytte
av et år på folkehøgskole. Faglig utvikling, økt læringsglede, bedre samarbeidsevner og større samfunnsforståelse
er noe av det man sitter igjen med.
Du lærer et fag
De fem siste årene har elevenes tilfredshet med skoletilbudet blitt undersøkt av det uavhengige analysebyrået EPSI.
Resultatene er også sammenlignet med tilsvarende undersøkelser for annen høyere utdanning, og folkehøgskolen
skårer best på nesten alle indikatorene. Elevene gir gode
tilbakemeldinger om det faglige innholdet og enda bedre
om lærernes kompetanse. Elevene har valgt både skolen
og fagene selv. Det gir selvsagt en god motivasjon som
utgangspunkt for læring.
For femte år på rad viser undersøkelser at Folkehøgskolene har Norges mest fornøyde elever.
Du får mer lyst til å lære
Muligheten til å velge fag ut fra interesse, sammen med
fraværet av karakter- og eksamenspress gir et trygt og stimulerende læringsmiljø. Undersøkelser gjennomført blant
elever mot slutten av et skoleår, viser at dette har positiv
effekt. Omtrent tre av fire svarer at de har fått en mer positiv holdning til læring, og et enda høyere tall sier at de får
«mye ny kunnskap» i faget.
De fleste elevene har fullført videregående skole og har
studieplanene mer eller mindre klare. Men hvert år erfarer
folkehøgskolene også at elever som hadde droppet ut av
tidligere skolegang, får motivasjonen tilbake og tar fatt
på neste etappe i utdanning eller arbeidsliv med fornyet
selvtillit.

Du blir bedre til å samarbeide
Folkehøgskoleloven forutsetter at skolene har internat,
at de aller fleste elevene skal bo der og at internatet skal
«integreres i det totale skolearbeidet». Internatlivet er
noe mer enn en praktisk løsning for kost og losji, det er en
læringsarena.
I 2010 gjorde NTNU Samfunnsforskning AS et forskningsarbeid om elevers utbytte av folkehøgskolen. Rapporten
framhever særlig selvtillit, sosial kompetanse og «mestringsforventning» som effekt eller utbytte av folkehøgskoleåret. Det er også interessant at det var små forskjeller på
om respondentene hadde gått på folkehøgskole for tretti
år siden, eller ganske nylig. I løpet av den samme perioden
er folkehøgskolenes fagtilbud vesentlig endret.
Du forstår bedre det som skjer rundt deg
Det å sette folk bedre i stand til å ta del i både rettigheter
og plikter i det framvoksende demokratiet, var et uttalt mål
da de første folkehøgskolene ble startet.
Folkehøgskolenes faglige og pedagogiske frihet gir gode
muligheter til å involvere elevene i beslutningsprosesser
som kan angå både faglige prioriteringer og samspill og
utvikling av fellesskapet i en skoletilværelse som er 24/7.
Demokrati er ikke først og fremst noe man lærer om, men
noe man må inviteres til og øve seg i. Her gir folkehøgskolen gode muligheter. I løpet av folkehøgskoleåret øker
samfunnsforståelsen blant elevene. Mange skoler deltar i
ulike frivillige aktiviteter i nærmiljøet, eller samler inn penger til ulike bistandsprosjekter.
Ved skoleslutt våren 2017 oppgav tre av fire elever at de
skulle stemme ved årets Stortingsvalg. Det er mye høyere
deltagelse enn landsgjennomsnittet for denne aldersgruppen.

Stipendiater for skoleåret
2018-2019
Denne flotte gjengen skal være stipendiater på
Karmøy folkehøgskule neste skoleår.
På bildet ser vi dem i sin fineste stas på
avslutningsfesten i mai.
Fra venstre: Sondre Branting, Silje Stea Wiik, 		
Hedda Trondsdatter Ottestad og Vetle Tangset.
Vi gleder oss til å ha stipendiatene med på laget når
nye elever kommer i august.

Side 6

KARMØY HILSEN - JUNI 2018

Spennende besøk
Leo Ajkic var i distriktet vårt i begynnelsen av januar, og etter litt diskusjon og pruting med manageren hans fikk vi
ordnet det slik at han kom innom oss på formiddagen. Elevene visste ingenting før han plutselig kom ruslende inn i
foredragssalen. Til stor overraskelse og applaus!
Leo fortalt om livet sitt i Bosnia, om krigen og livet som flyktning,
og om sitt møte med Norge på både godt og vondt. Han fortalte
videre om sin karriere innen musikkbransjen og TV. Vi fikk også
høre litt om en ny TV-serie han jobber med.
Alt i alt en spennende time sammen med en spennende
personlighet!

50
60
70
I Karmøy-hilsen juni 2008
stod det en liten notis
med den kryptiske overskriften 40, 50 og 60. Det
dreide seg om herrene
Gunnar Eide, John Kristian
Hausken og Kjell Arne Medhaug som alle hadde
runde dager på den tiden. Nå, ti år senere, er de fortsatt oppegående, og fortsatt i jobb ved Karmøy folkehøgskule. Det sier litt om kontinuitet og høy trivsel
ved skolen vår!
Kjell Arne går nå av med pensjon, mens Gunnar og
John Kristian fortsetter som om ingenting skulle ha
skjedd. Hvorvidt visdommen har kommet med alderen, eller om alderen har kommet alene, er det ingen
av de andre ansatte som ønsker å uttale seg om...
KARMØY HILSEN - JUNI 2018

ELEVSTEVNET
17.-19. AUGUST 2018
Alle tidligere elever, ansatte og ellers «venner av
skolen» er velkomne på elevstevnet som vi tradisjonen tro har 3. helg i august hvert år.

Invitasjoner til de som er 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50,
55, 60, 65, 70, 75 og 80 års jubilanter er nå sendt
ut i posten. Vi har også noen æresjubilanter som
har passert 80 års jubileet og inviteres hvert år!
Vi har dessverre ikke riktig adresse på alle, derfor
har ikke alle fått invitasjon, men alle er velkommen!
Vi mottar adresseforandring og påmelding på
e-post: adm@karmoy.fhs.no eller tlf 52846160.

Side 7

B
RETURADR.: KARMØY FHS – BOKS 264 – 4291 KOPERVIK

Utekino i minusgrader
Noen ganger rigger vi til utekino på skolen, gjerne på sene fredags/lørdagskvelder.
Vi har en perfekt hvit vegg som gir gode bilder, og med hjelp av elever med teknisk innsikt får vi også god lyd. Så da er
det bare for elevene å finne fram soveposer, popkorn og annet snacks.
Bildene er fra en lørdagskveld i februar med nydelig kaldt vær og fullmåne som sakte beveget seg over natthimmelen
mens vi koste oss. Som dere ser har folk kledd seg godt og de sitter tett for å holde varmen. Rueben trodde det var drivein utekino og rigget seg til i bilen sammen med Sondre. Det ble et av mange magiske øyeblikk fra dette skoleåret.

TAKK til Kjell Arne
Det er to år siden Kjell Arne Medhaug hadde sin siste
arbeidsdag som rektor ved Karmøy folkehøgskule. Siden
den gang har han jobbet i en deltidsstilling med ansvar for
Asialinjen og kortkursvirksomheten på skolen.
Kjell Arne startet som lærer i 1991 og som rektor fra 1997,
men nå takker han altså for seg. På avslutningsfesten for
årets kull fikk han velfortjente blomster og gode ord med seg
inn i pensjonisttilværelsen! På bildet ser vi han sammen med
Eli Haaland og Geir Torgersen.

