
Skolen hvor du  
velger 2 linjer!

Multisport  
Lanzarote 

BRO Afrika  
Kenya

Backpack Explore Norge
Lofoten og Svalbard
Friluftsliv Sjø 
Kroatia

Baker & Konditor
Brussel og Paris

Band & Turnéliv
Turné Norge og USA (Route 66)
Reiseliv & Italiensk 
Middelhavet
Backpack Foto
Australia og New Zealand 

PULS Idrett & Trening
Thailand

Fokus Asia  
Japan

Friluftsliv Extrem  
Alpene

Friluftsliv Sjø 
Færøyene og Island

Matglede
Middelhavet

Vokal 
London og Paris

Klær Design Fashion  
London og Paris

BRO Sør-Amerika
Brasil, Peru og Bolivia

Fokus Europa
Interrail med øyhopping Hellas

A B

Vi følger selvfølgelig de reiseråd som norske  
myndigheter til enhver tid fastsetter

En linje fra A og en fra B

karmoy.fhs.no
#karmoyfhs



Backpack Explore Norge: 
Linje for deg som er eventyrlysten og som vil bli ekstra kjent med Norge. 
Turplanlegging, stolt norsk polarhistorie, backpack deg inn i nordlyset i Nord-
Norge og besøk isbjørnens lekegrind, Svalbard!

Band & Turnèliv - Norge og USA (Route 66):
Linjen for deg som ønsker å spille i band og dra på turnë. Enten du vil stå på 
scenen eller jobbe i kulissene. Prøv deg på ulike instrument, sang, lyd, lys og 
scene. Turnë rundt i Norge og USA. På turen til USA reiser vi i fotsporene til 
Elvis Presley. Turen går langs Route 66 som starter i Chicago og som ender 
opp på Santa Monica Beach i Los Angeles.

PULS Idrett & Trening - Thailand:
CrossFit, hinderløype, styrke, kampsport, TRX, paintball, trampolinepark, 
friluftsliv, triathlon, friidrett, ballspill, høypuls, tabata, zumba, yoga & 
spinning. Spennende og aktiv tur til Thailand.

BRO Afrika - Kenya:
Eventyrlige Afrika. En uke i Masai Mara, Kenya: Hjelpe foreldreløse barn, 
møte masaifolket, safari blant løver og elefanter før reise til paradiset 
Mombasa. Annet: Zwahili, bistand og afrikansk mat.

Du velger en av disse linjene...



Reiseliv & Italiensk - Middelhavet:
Linje for deg som liker å reise. Innhold: Nybegynnerkurs italiensk, reiseliv- 

og reiseplanlegging, kulturforståelse og turistattraksjoner.  
Spennende tur t byer rundt Middelhavet.

Friluftsliv Sjø - Kroatia:
Dykking, surfing, vannsport, båtførerkurs, SUP, seiling, fisking, ski/

snowboard, curling mm. “Klasserom” Åkrasanden - Kåret til Norges 
vakreste strand 2014. Dykking, windsurf og seilbåttur i Kroatias vakre 

skjærgård.

Baker & Konditor - Brussel og Paris:
Her får du utfolde deg i gjærbakst, småkaker, festkaker, 3D-kaker, 

marsipanarbeid og sjokoladepynt. Studietur til Brussel og Paris med 
spennende besøk/kurs. Linja er for nybegynnere til viderekommende.

Backpack Foto - Australia og New Zealand:
Bli med på aktiv backpacking i fantastisk Vestlandsnatur, opplev ville 
New Zealand og en smakebit av magiske Australia. Du lærer å fange 

naturperler, opplevelser og mennesker gjennom kameralinsen

Du velger en av disse linjene...



Fokus Europa - interrail med øyhopping Hellas:
Fokus Europa er linjen for deg som vil bli bedre kjent med å oppleve noe av det 
beste Europa har å by på. Historie, ung i Europa, bærekraft, reiseplanlegging 
mm. Interrail med øyhopping i Hellas.

Friluftsliv Sjø - Færøyene og Island:
Kiting, windsurfing, fridykking, surfing, fisking, kajakk, SUP, curling, 
båtførerprøven mm. Norges vakreste strand = vårt klasserom! Spennende tur 
til Færøyene og Island (Den Blå Lagune, geysir mm).

Klær Design Fashion - London og Paris:
For deg som elsker å sy og for deg som aldri har sydd noe. Her kan du være 
kreativ og designe/redesigne klær. Du vil møte mennesker som driver med 
fashion. Spennende tur til motebyene London og Paris.

Vokal - London og Paris:
Synge med band, studio, synge alene og i grupper! Sangteknikk og individuell 
undervisning med fokus på utvikling av egen sangstemme. Fantastisk tur til 
London og Paris med musicals og konserter.

...og du velger også en av disse 



Fokus Asia - Japan:
Asia - en verdensdel i forandring! Møt rik historie blant skyskrapere. Lær om 

asiatisk mat, manga, kampsport, samfunn, historie og språk. Tur til solens 
rike - Japan - inkludert Tokyo, Kyoto og Hiroshima.

BRO Sør Amerika - Peru, Bolivia og Brasil:
Engasjement, solidaritet, bistand og kultur. 3 ukers tur til Sør - Amerika: 

Brasil: Barnehjem, villmark og Rio. Peru: Lima og Machu Picchu. Bolivia: La 
Paz, Dødsveien på sykkel og bistandsprosjekter.

Multisport - Lanzarote:
ALT det BESTE innen sport og friluftsliv. Racketsport, ballsport, vannsport, 

motorsport, fjellsport & vintersport. Trolltunga, Via Ferrata og Røldal 
skisenter. Treningsleir Club La Santa, Lanzarote.

Matglede - Middelhavet:
På vårt romslige kjøkken: Lage spennende matretter fra inn- og utland! 

Festmat og hverdagsmat. Kunnskap om råvarer, basisteknikker og 
smakskomposisjon. Tur til Middelhavet med eksotiske matopplevelser.

Friluftsliv Extrem - Alpene:
Action Adrenalin Adventure! Bungee, paragliding, vannscooter, rafting (hav/

elv) ski/snowboard i Norge og Alpene, vannsport, paintball, “59 grader nord”, 
livbåtdrop, surf, skyting, skate, mountainbike, go-cart, klatring.



To linjer gir 
variasjon og 

flere opplevelser



To linjer gir 
variasjon og 

flere opplevelser



MANGE SPENNENDE  
OG VARIERTE VALGFAG
I tillegg til å gå på 2 linjer hver uke så går du også på 3 valgfag per uke. Eksempler på valgfag:

• dans
• båtførerprøven
• baking
• foto
• filmkunnskap
• førstehjelp
• matlaging
• godt å vite  
   - kjekt å kunne

• multisport
• volleyball
• memojogg
• gitar
• teambuilding
• frisbeegolf
• topptur
• turmat

• ballspill
• strikking
• ernæring
• teatersport





KARMØY FOLKEHØGSKULE
Karmøy Folkehøgskule er en av få folkehøgskoler i Norge 
hvor du som elev velger 2 linjer. Skolen er den eldste 
folkehøgskolen i Rogaland og ligger på Norges beste 
vestkant. 

SPENNENDE LINJETURER
For eksempel Alpene, Hellas, Kroatia, Sør-Amerika, Kenya, Paris, 
New Zealand, Lanzarote, og mange spennende reisemål i Norge...

FRITID
Mange fritidstilbud på skolen og i nærmiljøet, kino, idrettslag, et 
steinkast fra skolen ligger et idrettsanlegg med svømmebasseng, 
treningsmuligheter, kunstgressbane, sandvolley- og tennisanlegg 
samt en fin lysløype. Her er også to frisbeegolfbaner.

ANNET
Svært populær skole med mange fornøyde og kjekke elever. Du 
møter et engasjert personale som har lyst å gi deg et fantastisk år på 
Karmøy.De fleste rom med dusj og toalett. 4 gode måltider hver dag. 
Vegetar-, vegan-, og glutenfri mat mm for de som ønsker dette.

Andre gode grunner til ett år 
på Karmøy Folkehøgskule

Brasil  Kenya  New ZealandBrasil  Kenya  New Zealand
   Bolivia   Spania   Middelhavet    Bolivia   Spania   Middelhavet 

Peru  Kroatia  Thailand  Australia  Peru  Kroatia  Thailand  Australia  
Belgia  Frankrike  EnglandBelgia  Frankrike  England

Hellas  Irland  NorgeHellas  Irland  Norge



Karmøy! 
• Ved Haugesund, mellom Bergen og Stavanger. 
• En urban øy med over 40 000 innbyggere.
• Høyeste topp er Sålefjell som er 132 m.o.h.
• Åkrasanden er kåret til Norges fineste strand og har 

blått flagg status også i år.
• Det er 3 mindre byer på øya: Kopervik, Åkrehamn og 

Skudeneshavn.
• På Visnes nordvest på øya ligger de gamle 

kobbergruvene som i sin tid leverte kobber til 
frihetsgudinnen i New York.

• Vi har også et av Skandinavias flotteste minigolf-
anlegg, og Haugaland Zoo som har åpent hele 
sommerhalvåret.

• Vi har Nordvegen historiesenter og en ekte vikinggård 
som er konstruert og bygget i tidlig middelalder stil.

• Hav, sandstrender og hyggelige mennesker. 
• Flyplass og gode bussforbindelser.

KARMØY

BERGEN

HAUGESUND
OSLO

STAVANGER

Skolen har 4 internat med 55 rom. På de aller fleste rom 
er det eget bad med dusj og toalett. Det er trådløst nett 
i skolebygg og internat. Vi har koselig spisesal, TV- og 
oppholdsstue,  kombinert bibliotek og filmrom, stort 
formingsrom og parkanlegg med grillhytte elevene kan 
disponere. Stor gymsal, treningsrom og spinningsrom for 
deg som vil trene.
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#karmoyfhs

Søknadskjema, 
priser og mer info om skolen:

karmoy.fhs.no
e-post: adm@karmoy.fhs.no
tlf 52 84 61 60 / 40 43 64 62

ROM MED DUSJ 
OG TOALETT

Karmøy Folkehøgskule 
har fine rom på skolen. 
De aller fleste med 
dusj og toalett.

KARMØY - 40 000 INNBYGGERE 
• Ligger utenfor Haugesund, 

midt mellom Bergen og 
Stavanger

• Mange flyavganger fra Karmøy 
til Oslo, Bergen og flere byer i 
Europa 

• Gode bussforbindelser
• Populær skole med mange 

begeistrede elever og  
personale

• Gode treningsmuligheter  
- inne og ute

• Spennende valgfag 
• En frilynt folkehøgskole som 

passer for alle
• God mat med 4 måltider hver 

dag. Vegetar-,  vegan-,  og 
glutenfri mat mm for de som 
ønsker dette.

DU FINNER MYE MER OM 
OSS PÅ KARMOY.FHS.NO


