
Reiseliv & Italiensk

Velkommen til linjen som gir deg  
opplevelser og venner for livet!
Jeg - linjelærer Eli Haaland - vil først få gratulere deg med skoleplass på linjen Reiseliv – 
Italiensk. Dette er en ny linje. Vi har hatt reiselivslinje hver år, men da har vi lagt vekt på
Spania og spansk.  Reiseliv er spennende, og Italia byr på mye kultur og historie. 
Reiselivselevene har vært svært fornøyde tidligere. Jeg har vært lærer på skolen siden 1990.

Variasjon er et stikkord for skolen generelt da du velger 2 linjer og mange valgfag  
-På linja har en fokus på å lære italiensk og reiselivsteori.

• Kulturkunnskap
• Reiseplanlegging
• Mat fra andre land
• Kundebehandling og service
• Turistattraksjoner 
• Om landet vi skal reise til 
• Prosjektarbeid 
• Ekskursjoner til reiselivsbedrifter og attraksjoner i nærområdet 



Linjeturer:
Reisen til Italia kan gå til byer som Venezia, 
Firenze, Pisa, San Gimignano Napoli og Roma. 
Reisen planlegges i samarbeid med linjens 
elever. Det som er sikkert er at det blir en 
spennende reise.
Vi fokuserer også på Norge som 
reiselivsdestinasjon - med sine fantastiske
 severdigheter og attraksjoner.

Nødvendig utstyr på linjen:
Du trenger ikke noe spesielt utstyr til linja, en 
notatblokk og kulepenn kan være god å ha hvis 
du ikke heller foretrekker laptopen din.

Annet:
Linje for ALLE – uansett ferdighet og erfaring! 

Linjelærer - litt om meg selv:                                       
Jeg heter Eli K. Haaland og har jobbet på skolen 
siden 1990. Jeg er utdannet faglærer i forming, 
og har også fag som psykologi og norsk. 
I tillegg er jeg undervisningsinspektør. Jeg 
trives veldig godt med å jobbe med ungdom, og 

spesielt på en Folke-
høgskole der en slip-
per å vurdere men-
nesker med å sette 
en karakter.  Jeg bor 
alene med katten min 
Cesar, og har to voks-
ne unger som ikke bor 
på Karmøy. Jeg liker 
godt å reise, og det jeg 
holder mest på med på 
fritiden er å strikke og 
lese.

Kontaktinfo/spørsmål:
Mobil :  47240359, 
Mail : eli.haaland@karmoy.fhs.no 

Karmøy Folkehøgskule
- skolen hvor en velger 2 linjer!

HVA SIER TIDLIGERE  
ELEVER OM LINJEN:

 «Reiseliv &  Spansk var en morsom og 
lærerik linje med ulike aktiviteter. Jeg 
fikk lære språket, men også mye om 
kulturen og historien i Spania. Dette 
toppet seg med en tur til fantastiske 
Malaga, der vi fikk smake mye god mat 
og sett det meste. I tillegg fikk vi lære 
om reiselivet i nærområdet og sett 
verdien i attraksjonene fra hjemstedene 
våre og på Karmøy. Blant annet var 
vi på traktorsafari og klatrepark ikke 
langt unna skolen og hadde det veldig 
gøy. Året på Reiseliv & Spansk var 
kjempefint og ga meg erfaringer og 
venner jeg ikke ville vært foruten». 

Elev Ingvild Sinnes Wannebo –


