
Fokus Asia - Kina og Mongolia

Velkommen til linjen som gir deg  
opplevelser og venner for livet!
Jeg – linjelærer Leif Frode Svendsen, vil først gratulere deg med skoleplass på linjen Fokus 
Asia – Kina og Mongolia. Dette har vært en populær linje ved skolen gjennom 20 år, og mange 
har fått et eksotisk møte med Midtens Rike, Kina. Linjen høres kanskje noe teoretisk ut, men jeg 
lover deg flere utfordringer og mange kjekke aktiviteter. 

I tidligere tider var dette en linje med hovedfokus på spennende undervisning og foredrag. Med 
ny linjelærer for to år siden er det blitt mindre teori, og mer praksis. Håpet er at dette vil gi deg 
en mer varier og spennende skolehverdag. 

Variasjon er et stikkord for skolen generelt da du velger 2 linjer og mange valgfag - og variasjon 
er også fokus når det gjelder aktivitetene på linjen:
• Asiatisk matlaging, eksotisk sushi-kurs
• Tekurs
• Innføring i forskjellige kampsporter med 

utspring fra Asia (nybegynner)
• Kinesisk språk
• Et enkelt ridekurs for nybegynnere  

(forberedelse til riding i Mongolia) 
• Interessante foredrag om Kina/Mongolias 

rike historie og Silkeveiene. 

• Fokus på menneskerettigheter og kinesisk 
politikk 

• Hyttetur med kjekt foredrag, teambuilding og 
sosial moro

• Vi brekker opp den vanlige rutinen 
med sosiale aktiviteter som 
kanotur osv. 



Linjeturer:
Du får en fantastisk reise først til Kina, hvor vi 
starter turen i den moderne Shanghai. Her er 
det ikke så mange historiske steder å se, men 
du får allikevel med deg det som er verdt å 
oppleve. Ferden går så videre med tog til
 vakre Xian, en tidligere hovedstad og sentrum 
for landets rike historie. Det er her du finner et 
av verdens største underverk, den store
terrakottahæren. Men det er ellers mye å glede 
seg til og oppleve her, uten at vi skal røpe alt. 
Endelig framme i Beijing får du oppleve rike 
historiske steder som Den forbudte by, den
kinesiske mur og flere andre severdigheter
Tilslutt reiser vi til Mongolia, hvor vi får et 
eksotisk møte med de nydelige slettene og det 
flotte landskapet. Du får bo på typisk mongolsk 
vis (i telt), men med moderne fasiliteter og god 
mat. Her er det også vi drar på en eksotisk
ridetur på trygge hester (og myke, gode 
ridesaler). En unik opplevelse få har gjort før 
deg. Alt i alt vil turen til Kina og Mongolia bli et 
høydepunkt i livet ditt, og gjøre sitt til at du alltid 
vil lengte tilbake. På samme tid som du er
«turist», får du mye ekstra som vanlige 
reisende ikke får anledning til å oppleve.

Nødvendig utstyr for linjen: 
Vi har ikke store krav her! Du trenger en
vind- og regntett jakke og bukse, og gjerne 
fjellsko. En lakenpose (ikke sovepose) kan også 
være nyttig å ha på felles- og linjeturer. Er du 
opptatt av å sitte igjen med noe av
undervisningen, kan det være nyttig å ha en 
kjekk notatbok, eller pc. Husk at du vil trenge 
en god reiseforsikring for oppholdet ditt 
på skolen, og gyldig pass. 

.

Linjelærer - litt om meg selv:                                       
Jeg går nå inn i mitt tredje år på Karmøy 
Folkehøyskole. Jeg er 51 år, gift og har tre barn. Jeg 
er utdannet lærer med bachelorgrad i 
Mediekunnskap. I lengre perioder har jeg hatt 
jobber (journalist, lærer) som har brakt meg rundt 
omkring i hele verden.  

I Afrika har jeg 
besøkt flere land og 
møtt utrolig mange 
spennende mennesker. 
Jeg er oppriktig 
interessert og glad i
mennesker, og gleder 
meg til å bli kjent med 
deg. Ikke minst å få 
lokke fram noen av 
talentene dine og 
utfordre deg litt! 

Kontaktinfo/spørsmål: Ta kontakt med
 linjelærer Leif Frode på telefon: 48003520, 
eller via epost: leif.frode.svendsen@karmoy.
fhs.no

Karmøy Folkehøgskule
- skolen hvor en velger 2 linjer!

HVA SIER TIDLIGERE  
ELEVER OM LINJEN:
– Jeg ønsket å reise mest mulig og 
valgte derfor Asialinjen.Alt du lærer 
er veldig intreressant. Ikke bare fikk vi 
lære om Kina, men fokuset var på Asia.  
Fra høydepunktene i Kina var besøket 
på karaokebaren og tandemsyklingen 
på den gamle bymuren i Xian, pluss 
silkemarkedet og prutingen. Jeg kjøpte jo 
masse kjekt, og det var god kvalitet.  
Sykt artig.


