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Hvorfor velge Jæren folkehøgskule?
Vi ligger på Klepp i Rogaland – nær strand og fjell, bygd
og by med kort avstand til både Sandnes og Stavanger.
Her kan du få alt du vil på en gang. Flott sted for alle slags
uteaktiviteter i det flate landskapet og kort vei til høye fjell.
I lokalområdet er det gode fotballbaner, svømmehall,
grønne golfbaner året rundt, fine sykkelveier og kort vei til
havet. Vi har til og med to sandvolleyballbaner på skole
området.
På Jæren folkehøgskule bruker vi lokale råvarer og lager
sunn og næringsrik mat fra bunn. Vi legger vekt på mat av
høy kvalitet, og får svært gode tilbakemeldinger fra elevene.
Stavanger lufthavn ligger rundt 15 kilometer fra skolen, og
NSB sørlandsbanen går gjennom kommunen.

Medansvar og fellesskap
Ditt år! På vår skole ønsker vi at du skal møte elever og
lærere som sammen tar ansvar for fellesskapet. Vi vil at du
skal finne ut hvilke evner og ressurser du bærer med deg
– ikke bare egeninteresse – men for at du skal kunne gjøre
bruk av disse i samarbeid med andre.
Mange tar seg ikke tid til å stoppe opp og spørre: Hvem
er jeg? Hva bor egentlig i meg? Hva har jeg å gi til andre?
Hvordan kan jeg få et godt og meningsfullt liv? Hva er
lykke? Kan jeg få et lykkelig liv? Målet vårt er at du i løpet
av året hos oss har funnet noen svar.

Pedagogisk frihet
Hvordan kan man lære noe på en skole uten karakterer,
eksamener og faste pensum? Frihet fra karakterer og
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eksamen er noen av de viktigste elementene i folkehøg
skolen. Nettopp da kan du finne ut hvem du er. Du behøver
ikke ta hensyn til hva læreren mener fordi du ønsker gode
karakterer – du er fri til å hente fram egne meninger og
prøve de i diskusjon med andre.

Likeverd
På folkehøgskolen har alle like stor verdi. Alle er like vik
tige for fellesskapet selv om vi er svært ulike både når det
gjelder evner og ressurser. Vi er glade for at det ikke er vår
oppgave å sortere elevene gjennom en avsluttende eksamen.
Det er ikke et mål i seg selv å bli så like hverandre som
mulig – snarere tvert i mot!

Dannelse
Kanskje du kommer til folkehøgskolen for å utdanne deg til
noe. Vi ønsker imidlertid å gi deg et tilbud preget av helhet
– der gode opplevelser blir viktige. Opplevelser som gjør
deg glad i deg selv, i naturen, i et fargerikt kulturliv – og
kanskje aller mest; glad i livet.
Du blir verken sykepleier, interiørarkitekt eller fotograf hos
oss, men vi tror at du kan bli en bedre sykepleier, interi
ørarkitekt og fotograf etter et folkehøgskoleår hos oss.
Folkehøgskole handler om menneskelige verdier, medan
svar, toleranse og solidaritet. Verdier som bygger på at vi
er deltakere i samfunnet, at tilværelsen er et forpliktende
fellesskap og at det er det som gir livet vårt mening.

Velkommen

Surf
Linjen passer for deg som

Jæren er Norges surfeparadis!

• ønsker å surfe nesten hver dag! Jæren er alene om
å kunne tilby dette
• ønsker en linje med høyt fysisk aktivitetsnivå
• er innstilt på aktivitetsøkter med trøkk
• er i god form og er glad i å være i vann

Undervisningen er stort sett praktisk og vi konsentrerer oss
om surfing som aktivitet. Vinteren er ikke særlig lang her på
Jæren og vi har et mildt klima med vinterbølger fra havet
rett utenfor oss. Du er her i perioden med de beste bølgene;
når det fortsatt er vinter andre steder i Norge har vi nesten
sommersurf…! Dette er Norges svar på «Syden», med svært
gode bølger og mildt vær hele året.

Dette lærer du
•
•
•
•
•
•
•
•

Om havet, bølger, vær og vind
Fridykking/undervannsjakt
Lage eget surfebrett
Vedlikehold av utstyret og deg selv
Instruksjon – hvordan undervise i surfing?
Livredning – hvordan ta vare på deg selv og andre?
Reise, hvordan reise/planlegge reiser inn- og utland?
Tomromskompetanse – hvordan klare å holde ut når det
ikke er bølger

Dette opplever du
• Vi har turer til Røldal, Norges løssnø-mekka, og har
kurs i Lillehammer for å utfordre ski- og brettferdig
hetene dine. Vi samarbeider med Tyrili Brettklubb og
Norges Snowbardforbund og tar snowboardinstruktør
kurs sammen med dem.
• Instruktørkurs i surfing som vi har gode erfaringer med.
Flere elever fra tidligere kull har fått jobb på grunnlag av
dette kurset.
• Surfeturer: Portugal, Sør-Afrika.
• Roadtrip i Norge.
Følg oss på instagram! @SURFELINJA

5

Fotosafari

Linjen passer for deg som
• liker reise og foto
• har lyst til å fotografere spennende mennesker,
ville fugler og dyr i India, Afrika og Norge
• ønsker å forstå kameraets virkemåte
• trives ute i naturen
• liker å uttrykke deg visuelt

Dette lærer du
•
•
•
•

Forskjellen på et godt og dårlig bilde
Hva som skal til for å forbedre et bilde
Hvordan et kamera virker
Digital bildebehandling/Photoshop

Du får også innblikk i studiofotografering, mørkerom,
nattfotografering og naturfotografering.

Fotosafari
Vil du oppleve vill tiger i India, løver og geparder i Afrika
og ørn i flukt i Norge? På den unike fotosafarilinjen vår
får du muligheten til akkurat dette, og mye mer. Du vil
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garantert få høy puls når disse imponerende rovdyrene er
på fotoavstand. Dette er opplevelser for de få. Du kan være
en av dem!

Magisk lys på Jæren!
Jæren er en drøm for fotografer. Samspillet mellom havet og
det flate landskapet gir en variasjon i lyset ingen fotografer
kan motstå.
For å få fullt utbytte av dette året må du ha ha et digitalt
speilreflekskamera, fotostativ og PC.

Dette opplever du
• Reiser til Asia og Afrika som gir fotomotiv og
opplevelser du vil ha med deg resten av livet. Tiger-safari
i India og selvsagt safari i Afrika hvor vi finner de fleste
av de store spennende dyra.
• Fotografering av mektige ørner og hauker på få meters
hold fra kamuflasjer.
• Tilgang til foto-studio både på dag- og kveldstid.
Se hvor mye vi opplever på instagram @FOTOSAFARI.JFHS

Psykologi og
Egenutvikling
NYTT LINJETILBUD 2019/20
Linjen passer for deg som

Ett år på Psykologi og Egenutvikling

• er interessert i psykologi, ledelse og egenutvikling.
• er klar til å ta steget utav komfortsonen, men i trygge
omgivelser.
• ønsker å bli bedre kjent med deg selv og ditt eget
potensial.
• ønsker å bli bedre på gruppearbeid
• ønsker å teste ut ledelse i praksis

Vi fordyper oss i psykologi, men med oss selv i fokus.
Gjennom personlighetstester og spennende utfordringer vil
du kanskje oppdage uventede sider og potensial hos deg
selv. Vi reiser til USA og Europa for inspirerende bedrifts
besøk og spennende aktiviteter. Skolen ligger i nærhet til
Forus, Norges viktigste næringspark. Du finner Madla
militærleir (KNM Harald Hårfagre) som er eksperter på
ledelse i praksis. Du får også ta en unik personlighetstest og
lære mer om deg selv og hvordan du kan utnytte ditt fulle
potensial.

Dette lærer du
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å bli bedre kjent med egne ferdigheter
Å snakke foran forsamlinger
Om deg selv og din personlighet
Hvordan ha det bra med seg selv
Stressmestring
Prosjektstyring
Om motivasjon og handling
Teamarbeid
En interessant introduksjon til psykologi og filosofi

Dette opplever du
•
•
•
•
•
•
•

Ledelse i praksis
Gjennomføring av arrangement
Bedriftsbesøk - Hvor ønsker du å jobbe?
Godt samhold
Planlegging og gjennomføring av aktiviteter i utlandet
Flere interessante foredrag
Finn ut mer om deg selv gjennom en personlighetstest
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Teknologi 2.0

Linjen passer for deg som
• er nysgjerrig på hva som skjuler seg på innsiden av
hverdagsprodukter
• ønsker å lære om design, materialer og verktøy
• ønsker å lære om programmering
• ønsker å utvikle deg kreativt
• ønsker å realisere et prosjekt
• ønsker å lære om miljøteknlogi og bærekraft

Dette lærer du
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunnleggende elektronikk
Programmering
Kreative metoder og teknikker
Prosjektarbeid
Presentasjonsteknikk
2D og 3D design
3D printing
Materialer og strukturer
3D skanning
Bærekraftig produksjon, forbruk og utvikling
Om deg selv. Hvor går veien videre?

Følg vårt nyskapende år på @TEKNOLOGI_2.0
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Morgendagens teknologi skapes
av de unge
Et mye omdiskutert tema er Hva skal vi leve av etter oljealde
ren? Dersom Norge skal forbli et godt land å leve i fremover
trengs det nye typer arbeidsplasser. Disse vil i stor grad være
innen teknologi og innovasjon. Vi jobber hovedsakelig med
Open source software. Dette gjør oss til deltakere i den store
globale dugnaden. Med Raspberry Pi og Arduino som verk
tøy lager vi prosjekter som kun begrenses av fantasien. Du
får god tid til å bygge, teste, modifisere og programmere.

Dette opplever du
• Bygg din egen robot, drage, bil eller hva du vil!
• Bestem ditt eget fordypningsområde og tema
• Vi besøker ulike bedrifter, kanskje finner du din
drømmearbeidsgiver her?

Studietur
Vi besøker minst en Maker Faire i løpet av skoleåret. En
Maker Faire er en skaperfestival hvor vi treffer kreative
mennesker vi kan lære og inspireres av. Disse avholdes over
hele verden og hvor vi reiser avhenger av hvilke datoer som
passer for oss. Skoleåret 2016/2017 var vi i Berlin. Andre
studieturer bestemmer vi sammen etter skolestart.

Art, Design & Travel
Linjen passer for deg som
•
•
•
•
•

liker å reise og ønsker å bli kjent med nye kulturer
ønsker å lære mer om å planlegge reiser billig og smart
liker å jobbe kreativt og skapende
vil lære mer om ulike teknikker og materialer
liker å jobbe selvstendig i kreative prosesser

Dette lærer du
• Reise og gjøre deg kjent på nye steder og møte andre
kulturer
• Forbedre tegne- og malekunnskapene dine.
• Lage ulike ting ved hjelp av mange forskjellige teknikker
og materialer.
• Jobbe systematisk med inspirasjon- og idèprosesser
• Lære om epoker og stiler innen design, kunst og
arkitektur.
• Videreutvikle ditt eget utrykk
• Det er mye rom for individualitet på linja og de fleste
oppgavene er frie og åpne for personlig tolkning.

Linja for den kreative!
Her er det kun fantasien som setter grenser for hva du
kan skape, lage, tegne eller male. Dette kombineres med
flere inspirerende reiser. Reisemålet kan du være med å

bestemme! Tidligere har vi blant annet vært i Barcelona,
Paris, Berlin, Tokyo, Kyoto, Cape Town, New York,
singapore og Bali.

Du må
• ha fylt 18 år før skolestart
• ha gyldig pass og reiseforsikring når du starter på skolen
• være i stand til å orientere deg, og ta ansvar for deg selv
og din private økonomi på tur
• ha bærbar pc og telefon med kamera.

Dette opplever du
• Flere turer til utlandet. I Europa, USA eller Asia.
• Hvor vi drar varierer fra år til år ut fra hvor klassen vil
reise og hva vi får til med budsjettet vi har.
• Vi bruker tid på å planlegge turene og du som elev
bestemmer mye av innholdet.
• Vi drar til steder som har mye å by på når det kommer til
kunst, kultur og arkitektur. Vi oppsøker et variert utvalg
av stedenes kulturelle og inspirerende tilbud, fra Picasso
til streetart tour, fra tusen år gamle templer til de nyeste
skyskraperne.
Følg oss på instagram for å se hva vi gjør gjennom hele
året! @ART.DESIGN.TRAVEL
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Gründer – Entreprenørskap
og Innovasjon

NYTT LINJETILBUD 2019/20
Linjen passer for deg som
•
•
•
•

har en Gründer i magen
liker å finne nye løsninger på gamle problemer.
trives med å jobbe i grupper.
trives i et kreativt miljø

Dette lærer du
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan starte opp en egen bedrift
Gå fra skisse, til prototype, til ferdig produkt.
Markedsundersøkelser – Er det behov for dette produktet?
Ditt første salg
Design og profilering
Forberede og lansere en kickstarter-kampanje
Digital markedsføring
Tredjeparts logistikk og outsourcing – Hvem kan hjelpe
deg med produksjonen?
• En introduksjon til økonomi og juss – Det kan være godt
å vite
• Tjenestedesign

Vi har verktøyene som du trenger
Er den store drømmen å starte opp din helt egen bedrift? Vi
har verktøyene som du trenger for å få dette til. Du får bli
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del av et kreativt miljø hvor dere får rom til å teste ut ulike
ideer. Du får bli med på den spennende prosessen fra skisse
til produkt. Kanskje vil du oppleve ditt første salg? Dette
er ei praktisk linje med stor frihet og medbestemmelse. Ny
inspirasjon henter vi på bedriftsbesøk, gjesteforedrag og i
det store utland.

San Francisco
• Byen for den innovative.
• Silicon Valley er regnet som verdens mest innovative
område.
• San Francisco er en av USA største byer.
• Her finner du bedrifter som Google, Apple og Facebook.
• Bli med og bli inspirert.

Dette opplever du
•
•
•
•
•
•
•

Arbeid i team
Godt samhold
Inspirerende foredrag
Interessante bedriftsbesøk til oppstartsbedrifter
Se hvordan en bedrift bygges opp i praksis
Nettverksbygging på tvers av grenser
Studietur til et av Europas største industriland; Tyskland

Sosialt arbeid
Linjen passer for deg som

For deg som vil jobbe med mennesker!

• er åpen, nysgjerrig og liker å jobbe med mennesker
• vil lære om sosialt arbeid
• lurer på om du vil utdanne deg til barnevernspedagog,
sosionom, lærer, sykepleier eller andre yrker som har
med mennesker å gjøre
• liker å reise og vil bli med på spennende studieturer til
London og Cape Town med sosialt arbeid i sentrum

På sosiallinja kombinerer vi teoretisk kunnskap med
praktiske erfaringer. I tillegg til to ukers praksis i
barnehage, skole eller institusjon får du et ukentlig
støttekontaktoppdrag. Oppdraget har du gjennom hele
skoleåret. Med praktiske erfaringer og ukentlige oppdrag
som utgangspunkt fordyper vi oss i tema som psykiatri,
barnevern, hvordan det er å være funksjonshemmet,
rusproblematikk, innvandrere og flyktninger.

Dette lærer du
• Om barns utvikling og lek
• Om sosialt arbeid gjennom ulike praksiserfaringer
• Om psykologi og psykisk helse, om hvordan forstå og
forebygge psykiske lidelser
• Om barnevern, hvordan sikre barn og unges
oppvekstvilkår
• Om kriminologi, om rettssystemet og fengselsvesenet
• Om rusproblematikk
• Om det flerkulturelle Norge
• Om fattigdom og utviklingsarbeid

Dette opplever du
• Sosiallinja samarbeider med en rekke institusjoner.
De siste årene har vi blant annet besøkt psykiatriske
senter, rusinstitusjoner, barnevern og fengsel.
• Vi møter personer fra ulike faggrupper innen helseog sosialsektoren, og besøker aktuelle utdannings
institusjoner. Det er du og linja som bestemmer hvem
vi skal besøke neste skoleår.
• Linjetur til London, hvor vi blant annet jobber på
dagsenter for hjemløse.
• Studietur til Cape Town med praktisk arbeid i en
township.
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Bo og fritid
Linjen passer for deg som

Dette må du kunne fra før

•
•
•
•

•
•
•
•

har en psykisk utviklingshemming
trenger litt hjelp i hverdagen
ønsker trening på å bo for deg selv
er sosial og trives sammen med mennesker

Dette lærer du
•
•
•
•
•
•
•

Holde rommet ditt rent og ryddig
Vaske/sortere tøy
Matlaging
Bruke offentlig transport
Benytte deg av tilbud i nærmiljøet
Pengebruk
Ulike tema som kostlære, hygiene, kommunikasjon,
vennskap og nettverk
• Litt samfunnsfag og kunnskap om andre kulturer

Opplevelser og personlig utvikling!
Dette er en linje som forbereder deg på å bo alene og å
finne aktiviteter du kan trives med på fritiden. På Bo og
fritidslinja er det seks elever med store lærevansker/ psykisk
utviklingshemming.
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Klare personlig hygiene som dusj og tannpuss selv
Mestre av- og påkledning
Stå opp selv med hjelp av egen vekkerklokke
Klare deg litt selv på ettermiddager og i helgene når
det ikke er aktiviteter på skolen

Dette opplever du
• Reise til spennende og eksotiske reisemål som India,
Marokko, eller Praha.
• Et år sammen med mange andre ungdommer
• Synge i kor
• Være med å lage elevkvelder
• Bo på internat
• Fellesaktiviteter på skolen
• Valgfag
• En dag sammen med de andre linjene på skolen
• Teater, museum, kino, bowling, restaurantbesøk
og mye annet

Fellesskap på skolen
Linja du velger vil dominere timeplanen, men et folkehøg
skoleår er mye mer enn det! Du deltar også i timer med
medelever fra de andre linjene.

Valgfag og fellesfag
Hvilke fag vi tilbyr varierer fra år til år. Men uansett vil du
få mange valg der du kan utvikle sider ved deg selv i tillegg
til fellesfag og linjetimene. Vi har også ulike former for
fysisk aktivitet, formingsfag og fag for personlig utvikling.
Du får presentert valgfagene i starten av skoleåret, og så
kan du velge.
Vi har noen obligatoriske fellesfag som kor, helsefag og
kreativt fag.

Lørdagstema
Alle folkehøgskoler har lørdagsundervisning. Hos oss
er lørdagsundervisningen felles og vanligvis er dette en
praktisk dag, for eksempel en turdag, idrettsdag, drama
eller førstehjelpskurs.

Fellesarrangement
I løpet av året har vi en del fellesarrangement som
blant annet elevkvelder, turer, konserter og teaterbesøk.
Familiehelga er en stor fest der vi inviterer familien din til
skolen. Familiene får være med på et todagers program.
Festkvelden med elevunderholdning er arrangementets
høydepunkt.

Elevkvelder
En del lørdager i året arrangerer elevene festkveld
for hverandre. Underholdning og god mat er viktige
ingredienser for en vellykket kveld. Elevkveldene er noe
som alltid er populært blant elevene!

Ditt nye hjem
Internatet er det nye hjemmet ditt for dette skoleåret. Her
bor du sammen med mange andre og tilbringer mange gode
timer i fellesrommene. I stua treffer du dine nye venner og
her foregår mye av det sosiale livet.
Vi har tre internat. Kyrkjebakken og Møllehagen er
identiske. Her bor de fleste. På begge disse internatene er
det vask på rommet. Dusj og toalett er på gangen. Intime
og hjemmekoselige stuer. Breidablikk er et nyere internat.
Her er det bad på rommet. Alle internatene har selvsagt
internettilgang.

Rommene
Alle internat tilbyr noen enkeltrom, men de aller fleste bor
på dobbeltrom. Dette er kanskje det mest spennende når du
kommer til skolen. Hvem skal du bo sammen med, hvordan
er din nye romkamerat? Dette er kanskje et menneske du
aldri har sett før. Likevel går det utrolig bra. Noen ganger
kan en kanskje lure på om skolen kjente alle fra før, siden
romkamerater går så godt sammen. Men det er nok heller
det at de aller fleste går godt sammen med de aller fleste.

Demokratisk
På internatet er det gangmøter. Der blir mange av reglene
elevene imellom bestemt. Alle på gangen er med og påvirker
hvordan en vil ha det. Dette gjelder for eksempel hvordan
dere vil ha det på fellesstuen, hvordan dere organiserer
vask, rydding og klesvask. Du tilbringer mye av fritiden din
på internatet. Her sover du og her er du sammen med de
nye vennene dine.
Internatene har i tillegg et lite kjøkken ved hver stue slik at
du kan lage te, kaffe eller rett-i-koppen når det måtte passe.
På internatet kommer og går du fritt som du vil. Alle elevene
er myndige, og har egen nøkkel til rom og ytterdør. Det er
derfor mye opp til deg selv når du vil ut eller komme hjem.
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Turer og andre tilbud
Nedenfor ser du eksempler på noen turer vi kan arrangere
i løpet av året. Disse turene vil være frivillige og kommer i
tillegg til de tilbudene du ellers får på skolen.
De fleste av disse turene arrangerer vi i samarbeid med
profesjonelle arrangører som har den kompetanse som
kreves for at reisen skal bli så trygg som mulig.

Raftingtur til Evje
Bli med på en frisk og adrenalinrik opplevelse! Rafting
er spennende og gøy og krever stor samarbeidsevne for å
gjennomføre uten å havne i elva ;-)

Hundekjøring i Sirdalen
I samarbeid med et hundesenter i Sirdal får du prøvd deg
som hundekjører. En forrykende og spennende opplevelse
som man må en ha med seg i livet for å være et komplett
menneske!
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Tur til Kjerag
Et av Norges mest spektakulære utkikkspunkt. Å stå på
Kjerag-bolten med tusen meter rett ned i sjøen under deg....
Tør du?

Surfetur til Jærstrendene
Selv om du ikke har valgt surf som linjefag kan du ta
surfekurs!. Lær hvordan du mester brettet. Etter det er det
bare øving og øving…Strendene ligger der hver dag hele
skoleåret!

Preikestolen
En av våre tradisjonelle fellesturer går til Preikestolen, et
kjent landemerke i både inn- og utland. Vi går i flokk og
følge innover fjellet til utsiktsplatået.

Opptak og søknad
Jæren folkehøgskule starter opptak av elever 1. februar.
Etter at søknaden med vedlegg av karakterutskrifter er
mottatt på skolen, vil en snarest mulig få tilbakemelding
om vi kan tilby plass eller ikke. Dersom en tar i mot tilbudt
plass, må en betale et innmeldingsgebyr. Dette garanterer
skoleplass.

Regler
Skolens regler er enkle å forholde seg til. Det er obligatorisk
frammøte til all undervisning og arrangement. Det er ikke
lov å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område eller
nærområde. Brudd fører til bortvisning for en periode.
All bruk og oppbevaring av narkotiske stoff eller andre
rusmidler er forbudt, og fører til at en automatisk må
slutte på skolen.

Kriterier for opptak
•
•
•
•

Aldersgrense 18 år.
Eleven må ha førlighet til å gå i trapper.
En god fordeling av jenter og gutter i alle linjefag.
Vurdering av fravær og orden ved tidligere skolegang/
arbeid.
• Motivasjon for å være elev hos oss.
• Søker oppgir all relevant informasjon, f.eks. sosiale eller
medisinske forhold.
• Søkere under medisinsk behandling eller som har brutt
behandling kan bare søke etter særskilt avtale.

Pris
Noen syns det kan bli dyrt å gå på folkehøgskole.
Undervisning på folkehøgskole er gratis. Det du betaler for
er først og fremst kost, losji og studieturer. Sammenligner
man dette med det det koster å leie hybel og betale mat,
strøm, renovasjon etc, så blir det veldig billig! Vi bruker alle
inntekter på å drive skolen. Du kan søke om studielån
i Statens Lånekasse.
Se vår nettside for oppdaterte priser.

www.jarenfhs.no
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Jæren folkehøgskole gir deg muligheten til å surfe i lag
med gode venner hver eneste dag. Enten det er i Portugal,
Sør-Afrika eller her på Jæren. Klarer du å få ett år fylt med
så mye glede og moro ett annet sted, så er du god.
Aslak Heining – Surf

Et år på folkehøgskole har betydd
enormt mye for meg! Kombinasjonen
mellom det sosiale og linja som man er
genuint interessert i, har vært et eventyr
å være med på.
Hanne Reppen Ellerås – Sosialt arbeid

Jeg har bygget på fotointeressen min og gjort den til
en inntekt både økonomisk
og i kunnskap. Samtidig
som jeg har fått venner
som vil stå meg nær i lang
tid fremover.
16

Håkon S. Karlsen – Fotosafari

Dette året har gitt meg
motivasjon til å lære, samtidig som jeg får oppleve
nye plasser, møte fine folk
og skape gode minner.
Johana Myhr Haugnes
– Surf

I løpet av dette året har eg
lært utruleg mykje nytt. Før eg
begynte på Jæren folkehøgskule visste eg nesten ingenting om koding, lodding,
elektronikk eller 3D-printing.
Gjennom året har eg fått
fordjupe meg i det eg vil
gjennom ulike prosjekt.
Isabell Rosevinge – Teknologi

Året på Jæren Folkehøgskule har
vært det beste året jeg har hatt
så langt. Jeg har møtt så mange
fantastisk flotte folk og fått venner
for livet.
Hanne Overrein – Art, Design Travel

Jarenfhs
Jarenfolkehogskule

Søren Øvretveits veg 9, 4352 Kleppe
Tel: 5178 5100
E-post: admin@jarenfhs.no

www.jarenfhs.no

@jarenfhs

