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Usikkerheten var stor rundt koronasituasjonen 
og søkningen til folkehøgskolene. Mange linjer 
er basert på spennende turer til utlandet, og ville 
dette gjøre at mange ikke vurderte å søke? Men 
nei, norske ungdom har virkelig forstått verdien 
av folkehøgskolen og søker som aldri tidligere. 
Karmøy har rekordsøknad, og per 10. august 
hadde 99 elever takket ja til skoleplass. 

- Jeg synes det er vanskelig å vite hvorfor så 
mange flere velger folkehøgskole (FHS) i år, men 

ser jo at det er en generell trend med flere søkere 
til høyskoler dette året enn i fjor. Søknadstallene 
har variert opp igjennom årene, mens vi de siste 
årene har hatt en positiv utvikling. Noe av grunnen 
til oppgangen er nok den gode og utrettelige 
jobben informasjonskontoret for folkehøgskolen 
i Oslo gjør. Jeg tror også at vi har et konsept 
som ungdommen liker, og mange synes det er 
spennende at de kan velge to linjer. Tidligere 
elever er også gode ambassadører for oss, pluss 
at vi er gode på markedsføring, sier Eli Haaland, 
inspektør ved Karmøy Folkehøgskule. 

EN POSITIV TREND
På Karmøy er det plass til 105 elever, og det har 
tidligere vært så mange elever ved skolen. 

- Tilbake i 1995/1996 hadde vi 35 elever, så 
tallene har variert. I dag er det blitt en trend, mer 
populært å gå på FHS enn for 10-15 år siden. Noe 
skyldes nok tilbudet om spennende opplevelser og 
reiser. Mange drømmer jo om å reise utenlands, 
og det er oppleves nok tryggere å dra på reise med 
en skole, enn å reise alene. 

Hun mener skolen er godt forberedt på den 
positive økningen av elever dette året. 

- Vi har jo økt lærerkapasiteten, og har et 
personale som gleder seg til oppstart etter en lang 
periode uten elever på grunn av korona. 

Eli Haaland gleder seg til skolestart, og nærmer 
seg med stormskritt å ta imot 100 elever.

Rekordsøknad – nær 100 elever til Karmøy
Folkehøgskolene har dette året mottatt rekordsøknad. Karmøy Folkehøgskule skiller seg ikke ut, og tar 
imot nær 100 elever 23. august.
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Kva skjer på Karmøy?
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NY MINIBUSS: 
I fjor ble en av våre trofaste minibusser «avrustet», 
avskiltet – etter flott innsats. Før skoleskolestart 
er det handlet inn en helt ny ni-seter, en Renault 
Trafic. Ellers vil flere elever bety at skolen neste 
skoleår vil leie inn flere busser. 

FORANDRINGER BLANT PERSONALET: 
Geir Torgersen (på bildet sammen med Julie 
Ekrheim, stipendiat i fjor) og John Kristian 
Hausken nærmer seg pensjonistenes rekker. 
Det betyr at de 
har gått ned i 
redusert stilling. 
Noe som igjen 
har ført til flere 
nyansettelser 
(som du kan lese 
om annet sted i 
Karmøyhilsen). 

STORVØLINGEN KOMMER:
Tidligere rektor, Sigbjørn Toskedal, satte i gang en 
prosess for å oppgradere skolen. Dette arbeidet 
har Jarle Nilsen, skolens nye rektor tatt tak i, og 
prosessen går videre. Det er spennende planer 
for både hovedbygget og internatene, som skal 
realiseres. Håpet er at arbeidet kan starte allerede 
mot sommeren neste år. Hele veien foregår det 
positive oppgraderinger på skolen, og vår dyktige 
vaktmester, Erling Endresen, gjør en kjempejobb. 
Denne sommeren er flere internatrom malt, pluss 
at flere utvendige 
vegger har fått nye 
farger. Her har blant 
annet en av årets 
elever, Ana Beatriz 
Silva Håbrekke, gjort 
en stor arbeidsinnsats, 
sammen med årets 
elev fra Latvia, 
Rolands Smels. 
(Bildet: Ana og Roland, 
ja, de fant hverandre 
og kjærligheten på 
skolen)

UTVIKLING AV LINJER: 
Det jobbes aktivt med å utvikle linjene ved skolen, 
og gi gode tilbud til elevene. BRO Afrika var en ny 
linje i fjor, og har hatt god søkning. I år var weCare 
Miljø og solidaritet en ny linje, med fokus på 
Europa og hjelpearbeid blant annet i Øst-Europa. 
I en tid hvor «flyskam» var oppi tiden, var målet å 
gi elevene et miljøvennlig valgalternativ. Dessverre 
viste det seg at det ble for få søkere til denne 
linjen. Backpack Foto New Zealand derimot, har 
slått veldig godt an, med full klasse. Her vil Mikael 
Benjamin Myklebust (bildet), ha et hovedansvar 
for linjen sammen 
med Torkild Groven. 
Myklebust har veldig 
god kjennskap til New 
Zealand. Flere andre 
linjer har blitt fornyet, 
med nye reisemål. 
Og dette arbeidet vil 
fortsette framover.

HONNØR TIL MARGARETH!
I en krevende periode for skolen, hvor blant 
annet vår dyktige kontorsjef Jorunn Kvalavåg ble 
langtidssykemeldt, kom Margareth Naley inn som 
en dyktig vikar i 2018. Hun gjorde en strålende 
jobb med stort tjenersinn og fleksibilitet i forhold 
til mange forskjellige 
arbeidsoppgaver. Når 
så Jorunn kom tilbake, 
samarbeidet de om 
oppgavene. I dag er 
fortsatt Margareth 
ansatt ved skolen, i 
forhold til kjøkken og 
renhold. 

BLI KJENT MED KARMØY FOLKEHØGSKULES 
NYE HJEMMESIDE PÅ WWW.KARMOY.FHS.NO
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- Ønsker at elevene skal finne det beste 
   som ligger i dem
Karmøy Folkehøgskule fikk i fjor ny rektor. Jarle Nilsen har kommet inn som et friskt pust og brenner for 
å utvikle skolen på alle plan. Møt rektoren som har hjerte for elevene. 

Jarle Nilsen hadde sin første skoledag som rektor 
22. august 2019. Han hadde selv tatt ansvaret for 
å steke lapper til alle de forventningsfulle elevene 
og foreldrene som dukket opp fra hele landet. Den 
mest spente av alle var nok rektoren selv. 

- Når rektorstillingen ble ledig, gav jeg klar beskjed 
om at jeg som styremedlem i stiftelsesstyret for 
skolen ikke kunne være med i ansettelsesproses-
sen. Her ble jo drømmejobben ledig. Over tid hadde 
jeg kjent på savnet etter å komme tilbake i skole-
verket. Jeg har alltid hatt stor interessert i skole, 
med bakgrunn som rektor ved skolene på Utsira og 
Bokn. Som aktiv fylkespolitiker var jeg opplærings-
leder og fikk gjennom det innblikk i folkehøgskolen, 
sier Jarle Nilsen.

SKOLESLAGET FOR ALLE
Den ivrige rektoren gleder seg over utviklingen han 
har sett hos mange av elevene dette første året. 

- Folkehøgskolen er en skole for alle, og jeg har 
gledet meg stort over å følge årets elever. Noen 
kommer sjenerte til skolen, men reiser som noen 
av de mest utadvendte. Den som kanskje var mest 
innesluttet, ble en av de mest sosiale og humo-
ristiske. Andre igjen klarer å løse seg fra fast-
låste mønster, og blir fri til å være den personen de 
egentlig er. Hos oss begynner du jo på en måte med 
blanke ark. At elevene slipper vurdering, gir mindre 
press, og mer frihet til å utvikle seg på en positiv 
måte. Selv om dette med dannelse står sterkt i fol-
kehøgskolen, handler det ikke om at vi danner dem Hjertelig: Gunnar F. Eide, får her en veldig god klem av 

rektor (før korona). 

Rektors første, smilende møte med sitt første kull i august 2019. 
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etter vårt bilde, men heller lar dem finne sin egen 
vei og det beste som ligger i dem, sier rektor.  

ET HEKTISK ÅR
Det har vært et ekstra travelt år for den ferske rek-
toren. Sykdom og uheldige ulykker blant de ansatte 
har gjort at en har gått med redusert stab gjennom 
hele året. 

- Skolen hadde jo en erfaren stab, med lang farts-
tid, så det har vært en styrke dette første året. Jeg 
må gi ros til elevene, som har taklet forandringene 
sykefraværet har forårsaket. I forhold til de 92 elev-
ene, har det knapt vært noen disiplinærsaker. 

FÅTT SE VERDEN SAMMEN MED ELEVENE
Med læreren på Asia og Afrika ute med et kompli-
sert beinbrudd måtte rektor være med på to plan-
lagte utenlandsturer. 

- På disse turene blir du jo ekstra godt kjent med 
elevene, noe jeg har satt stor pris på. Først var 
jeg med en gjeng til Spania, noe som var en utro-
lig kjekk opplevelse. Deretter gikk turen til Kenya 

med BRO Afrika, noe som var en berikelse. Å møte 
barna på barnehjemmet, så takknemlige og glade, 
selv om de ikke har så mye, skaper større takknem-
lighet for livet vi har hjemme. Med Fokus Asia gikk 
turen til Indonesia og Bali, hvor det som i Afrika, 
ventet oss mektige naturopplevelser. Her kom vi 
også tett innpå noen utfordringer vi har i forhold til 
miljøet. Regntiden gjorde at noen av strendene var 
fulle av søppel og umulige å benytte seg av. 

BRÅ STOPP MED KORONA
Vel hjemme fra turen til Asia, møtte rektoren og 
elevene et stengt Norge. 

- På skolen var allerede elevene sendt hjem, og 
elevene som var med meg, ble sendt direkte hjem 
i karantene. Så jeg kom hjem til en tom skole, hvor 
alle sommeraktiviteter også ble avlyst. Heldigvis 
fikk vi et positivt samarbeid med kommunen og 
Eide Skole, som hadde undervisningen for 5. – 7. 
klasse hos oss. Vi kommer ikke bort fra at den brå 
avslutningen opplevdes dramatisk for mange av 
elevene, som ikke fikk en felles avslutning. Til neste 
sommer håper vi å få til en samling for disse elev-

Herlig med en rektor som ikke er redd for å by på seg selv 
og elsker å være i elevmiljøet. Her er rektoren som VIL ha 
tilsyn. 

Noen ganger må en rektor ha en alvorsprat med elevene, 
noe den tidligere politijuristen heller ikke er redd for. 
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ene, hvis situasjonen 
tillater dette.  

I forhold til korona-
pandemien var det 
en stund usikkerhet 
rundt søkertallene for 
skoleåret 2020/2021. 

- Søknaden til folke-
høgskolene setter jo 
nye rekorder, og for 
vår del håper jeg at 
vi kan starte med full 

skole 23. august. Per 10. august har vi 99 elever, 
men erfaringsmessig kommer det alltid noen flere 
søkere de siste ukene. Med den planlagt storvøling, 
opprustning av skolen, er vi avhengige av høye søk-
nadstall. Vi har jo sengeplass til 105 elever, så får 
vi se hvor mange som kommer. Positivt er det at vi 
har fått inn fire nye lærere, som vil tilføre oss nytt 
blod og gi oss større fleksibilitet i forhold til organi-
seringen av skoledagene. 

UTFORDRINGER VIL DET ALLTID VÆRE
De siste årene har det blitt gjort et jevnt, godt 
renoveringsarbeid ved skolen. På internatene er de 
fleste rommene pusset opp. 

- Målet med storvølingen er å oppgradere anlegget 
i forhold til klasserom, ventilasjon, kontorer, toalet-
tanlegg og heis i hovedbygget. På internatene vil vi 
blant annet få inn lydisolerte dører til rommene, og 
gjøre en omfattende oppussing, sier rektor. Håpet 
er at vølingen kan starte våren 2021. 

Ellers blir koronasituasjonen en utfordring for sko-
len med et nytt kull med elever på plass i august. 

- Vi har et tett samarbeid med smittevernslegen i 
kommunen og vil legge til rette for en trygg opp-
start. Her skal det ikke gå på kompromiss med 
noe, og vi håper at elevene får et flott år hos oss, 
hvor korona ikke får forstyrre skoleåret for mye. 
Utenlandsturene er utsatt til våren 2021, og vi håper 
at mange av reisemålene da er åpne og trygge. 

BRENNER FOR Å UTVIKLE SKOLEN
Den nye rektoren jobber ustoppelig med å utvikle 
skolen, og er opptatt av at elevene skal oppleve stor 
trygghet og trivsel. 

- Jeg har et ønske om at vi skal få et best mulig 
bilde av elevene tidligst som mulig. Stadig flere 
unge sliter med store utfordringer, både psykisk og 
fysisk, som vi ofte ikke kjenner til. Dess tidligere vi 
blir kjent med disse utfordringene, jo raskere kan 
vi tilrettelegge og hjelpe disse. Ellers er jeg også 
opptatt av at vi skal gjøre vårt for å få flere gutter 
til å søke. Vi skiller oss ikke negativt ut i forhold til 
andre, men ønsker 5-6 prosent større andel av gut-
ter, slutter Jarle. 

Jarle Nilsen er lykkelig gift med Elaine, og sammen 
har de tre kjekke jenter, Mia-Marit Stine, Lyndsay 
Patricia og Jessica Margrete. Familien har flyttet 
fra sitt hjem på Åkrehamn til den ærverdige rektor-
boligen på skoleområdet. Et bygg som sårt trengte 
en oppussing. I dag er den arkitekttegnede boligen 
tilbake til gammel prakt, med flotte og praktiske 
oppgraderinger.

På tur i Asia, møtte Jarle på en høyt profilert leder. Ser ut 
som de også fikk en god prat. 

I Afrika, er besøk på forskjellige senter som tar vare på ville 
dyr, en del av opplevelsene elevene får. Her i en sjiraffpark. 

Jarle Nilsen (til venstre) 
stortrives i folkehøgskulen, 
her sammen med Marit 
(lærer) og Erling Endresen 
(vaktmester). 



7
K A R M Ø Y  H I L S E N  -  S E P T E M B E R  2 0 2 0

Kjekke, nye stipendiater
Stipendiatordningen har vært positiv for Karmøy Folkehøgskule. I år vil seks elever fra kullet 2019/2020 
fortsette et ekstra år på skolen. Og de vil helt klart være en stor ressurs for skolemiljøet og gode hjelpere 
til lærerne. 

Nå blir en stipendiat tatt inn på like vilkår som de andre elevene, og er først og fremst som en ordinær 
elev. På samme tid har de litt ekstra ansvar i forhold til det sosiale, og vil bidra med aktiviteter og være 
OBS på elever som har det tøft, eller ikke er inkludert i fellesskapet. På turene vil de også ha litt ekstra 
ansvar. En stipendiat blir en ledertype i miljøet og et forbilde for de andre elevene. 

ÅRETS STIPENDIATER ER: 

Alexander Lund er 20 år 
og kommer fra Sydalen 
i Lofoten. Dette er en 
kjekk kar som kan spille 
på flere strenger, og det 
er kanskje grunnen til at 
han i år er elev på lin-
jen vokal. Han er også 
med på Friluftsliv Sjø. 
Forrige skoleår var han 
aktiv på Friluftsliv Sjø og 
Multisport. En flott per-
son som enkelt blir din 
venn. 

Camilla Bergqvist 
Ellingsen (20 år) er her-
lig bergenser som har 
vestlandsbyens flotteste 
smil og et hjerte som vil 
inkludere alle. Hun var 
utrolig godt fornøyd med 
å være en del av linje-
ne BRO Sør-Amerika og 
Reiseliv i fjor. Dette året 
vil hun til New Zealand, 
Backpack & Foto, og skal 
trene seg i form på PULS.  

Hans-Jacob Rekdal (20 
år), kommer fra Asker 
og hadde et minnerikt og 
givende år ved skolen i 
fjor. BRO Afrika var en 
god match for østlen-
dingen, som i år gjentar 
suksessen og plusser på 
med Fokus Asia. Dette 
er en kar som er god på 
inkludering og gjør alt 
for å knuse deg i bord-
tennis. 

Emilie Norbeck Larsen 
(20 år), kommer fra 
Hammerfest i Finnmark. 
Med Friluftsliv Sjø og Bro 
Sør-Amerika hadde hun 
et år med fantastiske 
opplevelser. I år blir det 
BRO-Afrika og Friluftsliv 
Ekstrem. Disse finnmar-
kingene er personer med 
god humor og latteren 
sitter løst hos denne 
jenta kan du si.
 

Rafael Leifsen (20 år), 
kommer fra Bogerud, 
Oslo. Et herlig år i fjor 
med Multisport og 
Friluftsliv Sjø fortsetter 
dette året med PULS og 
Multisport. Rafael er en 
god gutt som finner på 
mye moro og vil gjøre 
sitt ytterste for å være 
tilgjengelig for elevene. 

Jolien Prins (20 år). 
Dette er en jente du vil 
se ofte på hovedbygget, 
som en dyktig pokerspil-
ler, ja – dette er et multi-
talent som er med på det 
meste som er moro. Gled 
deg til å bli kjent med 
henne. I fjor gikk hun 
på BRO Sør-Amerika og 
Friluftsliv Sjø. I år hun å 
se på Friluftsliv Ekstrem 
og Matglede. 
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Generasjonsskifte blant de ansatte
Hele fem nyansatte stormer inn dørene på Karmøy Folkehøgskule i midten av august. Et generasjonsskif-
te, sykdom og flere elever på vei inn krever flere lærerkrefter.

Karmøy Folkehøgskule har gjennom mange år hatt et trofast personale. Vigdis M. Matland gikk av med 
pensjon i sommer, etter 43 år ved skolen. Flere av lærerne, som har vært her i flere tiår, er også sakte 
på vei ut i pensjonistenes rekker. Det er noe av grunnen til at det denne høsten kommer inn hele fire 
nye ansatte. Torkild Groven har jobbet ved skolen som vikar i flere år, men får nå en fast deltidsstilling. 
På kjøkkenet kommer det så inn ny kjøkkensjef, som du også får bli litt kjent med her. Bli kjent med de 
nyansatte, gjennom følgende spørsmål.  

Hvem er du? 
Hva kommer du til å bidra med i jobben?
Hva tenker du om folkehøgskolen?

Torkild Groven, fra Bergen: 
Jeg heter Torkild Groven, en bergenser i sin beste 
alder. Jeg har jobbet på skolen i 4 år, og elsker vir-
kelig jobben min! Jeg er en sosial og aktiv kar, som 
blir glad i menneskene rundt meg.
På Karmøy FHS kan jeg bidra med ulike ting. Foto, 
samhold, aktiviteter. Jeg skal ha linjen Friluftsliv 
Sjø og ha ansvar for foto-delen på linjen Backpack 
Foto. Jeg brenner enormt for at elevene skal få et 
minnerikt år, fullt av gode opplevelser! Det er utro-
lig givende å se elevene vokse i løpet av året! 
Jeg tenker at folkehøgskolen kan være et sted der 
elevene kan være seg selv. Et sted de kan vokse, og 
et sted der de kan både feile og seire. Folkehøgskole 
er noe jeg har et lidenskapelig forhold til!

Mikael Benjamin Myklebust, (fra Sogn) bosatt i 
Haugesund:
Jeg er en verdensvant 32-åring som har jobba med 
mye forskjellig og fått oppleve mange av verdens 
hjørner. I tillegg til det, er jeg pappa til en 5- åring 
og driv et tre fellings firma.
Jeg er ansvarlig for linja Backpack Foto New 
Zealand, og så skal jeg være med på linjeturen til 
BRO Afrika og være litt med på Friluftsliv sjø.
Karmøy Folkehøgskule tenker jeg er en plass for 
personlig utvikling, hvor vi kan bli bedre kjent med 
oss selv og hverandre. Og det skal vi gjøre gjennom 
gode felles opplevelser og hverdager på skolen.



Birgitte Allendes, fra Haugesund: 
Jeg er en glad og positiv dame på snart 39 år, som 
er gift med helten min Elling og sammen har vi 
Benjamin (15 år), Maria (10 år) og Cleo The French 
Bulldog (6år). På fritiden liker jeg å gå tur og trene 
for det gir masse god energi. Være sammen med 
venner og familie, reise og oppleve nye spennende 
steder.
Jeg gleder meg til å få være med på laget til 
Karmøy folkehøgskule. Bli kjent med nye kollegaer 
og elever. Mitt ønske er å skape mange fine og god 
stunder rundt matbordet i matsalen. Jeg har jobbet 
som kokk i mange år og er lidenskapelig opptatt 
av god mat. Jeg har alltid hatt ambisjoner om å bli 
kjøkkensjef. Det har jeg aldri vært før, men da sier 
jeg som Pippi Langstrømpe: «Det har jeg aldri gjort 
før, så det klarer jeg helt sikkert»
Det blir kjekt å bli kjent med dette skoleslaget, og 
jobbe tett på ungdommer.  

Niklas Dybvik Fjellet, bosatt på Stord:
Jeg er gift, har to barn og en hund. Opprinnelig 
kommer jeg fra Larvik, men er bosatt på Stord. 
Aktiv, engasjert og positiv skulle beskrive meg! Et 
personlig slagord kan være: Dette ordner vi! 
Jeg er linjelærer på Friluftsliv Extreme og Puls. 
Personlig brenner jeg for aktivitet med høy og lav 
puls. Å utfordre og pushe grenser sammen med 
andre er noe som jeg tiltrekkes av. Ellers er jeg 
opptatt av mennesker og samfunnet vårt og verden. 
Folkehøgskolen er et fantastisk sted. Her starter 
alle med blanke ark og du kan bestemme selv 
hvem du ønsker å være. Et sted for å mestre, utvi-
kle deg selv og pushe grenser sammen med andre!

Helge Hammelvold, fra Åkrehamn
Jeg er gift, har tre voksne barn og bor i Åkrehamn 
(10 minutters kjøring fra skolen). Har tidligere job-
bet mange år i grunnskolen i tillegg til barnevern-
sinstitusjon. De fire siste årene har jeg vært daglig 
leder i idrettslaget der jeg bor. 
Jeg skal ha hovedansvar for BRO Sør-Amerika. Jeg 
brenner for bistandsarbeid, og ser frem til å være 
med på å videreutvikle denne linjen. I tillegg skal 
jeg bidra på Friluftsliv ekstrem og litt på musikk. 
Som helt ny lærer er jeg både spent og nysgjer-
rig, men først og fremst gleder jeg meg voldsomt 
til å møte elevene. Jeg har ikke gått på folkehøg-
skole selv, mens min eldste sønn gikk på Viken 
Folkehøyskole på Gjøvik for noen år siden. Det var 
et fantastisk år i hans liv, og han har anbefalt meg 
på det varmeste å søke på denne jobben. Ser frem 
til å sees og snakkes til høsten. God sommer så 
lenge.
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Det skapes eventyr på Karmøy Folkehøgskule
Du kan gjerne si at viruset Covid-19 skapte en brutal avslutning for årets kull ved Karmøy Folkehøgskule. 
Men sett under ett har det som vanlig vært et innholdsrikt år. Opplevelser og venner for livet. Her er noen 
få glimt fra kullet 2019/2020. 

Supre jenter fra Pulsklassen på fjelltur til Løkjelsvatn i 
Etnefjellene. Klær sponset av Kari Traa? Eller var det slik 
at jentene har sponset Kari Traa? 

Turen til Preikestolen er en utrolig kjekk tradisjon for 
elevene. Dette skoleåret blir turen inn i det nydelige 
fjordriket forlenget med noen dager. Turist i eget land! 

Lek og moro blir en aldri for gammel til. Og folkehøgskolen 
tillater deg å finne litt tilbake til barnet i deg selv. 

Her et glimt fra en huskonsert med skolens egen 
vokallinje. Stor stemning (som vanlig) og elever som får 
utfordret seg selv foran en stor forsamling. 

Det er fantastiske naturopplevelser som venter på deg på 
Karmøy og i nærområdet. Her ser vi Alexander på tur til 
Olalia, en nydelig sted i Etnefjellene. 
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Det er masse som skjer på huset og ut fra huset uke etter 
uke. Du kan velge «kule» den ned med en quiz eller bingo 
i matsalen, eller dra på fisketur i nærområdet. 

Herlige gutter med en herlig sangbok. Kjekke elever gjør ting de aldri har gjort tidligere. Flere 
hadde aldri skutt på leirduer før. Noe som kan være en 
liten fordel. I denne sporten gjelder det nemlig å tenke 
minst mulig og skyte på impuls. Derfor var det faktisk 
noen nybegynnere som fikk veldig bra resultater. 

Thomas med sine kjekke foreldre – i godt humør på en 
flott familiehelg. 

Et glimt fra familiehelgen, som er en flott opplevelse. 
Her ser vi elever fra Baker og konditor, som på en måte 
har sin store eksamen denne helgen. Ikke få kaker blir 
bakt for å gi foreldre og søsken på besøk en ekstra søt 
opplevelse. 
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Takknemlig for Vigdis
- HURRA FOR 43 ÅR 

I imponerende 43 år har Vigdis M. Matland jobbet ved Karmøy Folkehøgskule. 
Hun fikk vel fortjent hyllest fra sine kollegaer på en egen avskjedsfest i juni. 

På Mannes, nede i vannkanten, i et flott sjøhus 
ble Vigdis hedret for sine 43 år ved Karmøy 
Folkehøgskule. Hun går nå over i pensjonistenes 
rekker, men kan se tilbake på mange gode år og 
opplevelser ved skolen. 

Leif F. Svendsen, leder for personalrådet, var 
en av mange som holdt tale til den god likte 
medarbeideren. Kjekt var det også at tidligere 
kollegaer var møtt opp. Mange gaver ble også 
overrakt. 

«For en rastløs sjel som meg er det nærmest 
helt uforståelig hvordan du har holdt ut på EN 
arbeidsplass så lenge. Det er rett og slett veldig 
imponerende, og det henger jo litt med navnet 
ditt. Vigdis er satt sammen av to ord: - VIG, som 
betyr KAMP, STRID og -DIS som betyr kvinne, eller 
overnaturlig vesen», påpekte Svendsen. 

Det kan absolutt ses på som nærmest overnaturlig 
at du har jobbet på skolen i 43 år. Det sier mye 
om deg, og evnen du har hatt til å stå gjennom 
alt, og trofast stått i oppgavene. Det sier litt om 
arbeidsplassen din også. Nå er den nok ikke 
perfekt, men ikke langt fra. Det kanskje vært 
noen kamper, noen tøffe tak, men du har holdt ut 
i striden. Noen har falt av underveis her, men du 
har blitt stående etter å ha overvunnet alt. Det må 
du være stolt over. 

Du er sjelden Vigdis, som navnet ditt. Faktisk, er 
det på 2000-tallet mindre enn FIRE som får dette 
navnet per år. Så du er sjelden. Unik. Du har fått 
deg et stort navn blant mange av elevene gjennom 
årene, og mange tenker på deg med stor glede. 
Dine kjempepraktiske bingogevinster, med dokost, 
tannkoster, tannkrem og håndsåper. For akkurat 

elevene er noe av 
suksessfaktorene i 
forhold til trivselen 
på skolen. I forhold 
til livskvalitet er en 
utrolig sentral faktor å 
være med å bety noe 
for andre. Spesielt 
dette å være med 
å forme ungdom. 
Gjennom din innsats 
har du vært med å 
skape stor trivsel, 
og selv om du ikke 
har vært like synlig i 
miljøet hele tiden, har 
du investert livet ditt i 
ungdom. Det må du også være stolt over. 

I folkehøgskolens ånd vil jeg gjerne dele et dikt 
med deg, før vi overrekker en gave fra alle oss i 
personalet. Det er en huskeregel du kan tygge litt 
på fremover. Et kjent dikt av Kolbjørn Falkeid. 

PRIVAT HUSKEREGEL
Du skal ikke klistre fine øyeblikk
opp på veggen i tankene
og forgylle dem med lengselen din.
Du skal kjøre spettet
hardt innunder arrete hverdager
og vippe dem opp.
En etter en.
Det er derfor
livet har deg på mannskapslista.

Kjære Vigdis. Det har vært en glede å jobbe med 
deg, og jeg ønsker deg lykke til videre i velfortjente 
feriedager. Jeg kommer til å savne å se ryggen 
din mens du skreller poteter. Jeg er sikker på 
at elevene som starter opp nå ikke helt vet hva 
de går glipp av smil, tjenestevilje og kjekke 
tilsynsaktiviteter. Nå begynner en ny dans, og 
heldigvis vet jeg at du er skikkelig flink til å danse.

Tenk det, Vigdis har gjort 
stor suksess som tilsynsvakt 

gjennom mange år ved skolen. 
Og har ved denne anledning 

vunnet prisen som Årets 
tilsynsmakt. 

Danseløven Vigdis, 
her i svingom med 
Gunnar F. Eide, 
har hatt mange 
gledesstunder 
på Karmøy 
Folkehøgskule. 


