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Hei! 
Velkommen til Sjøholt Folkehøgskole.
 
Vi skal opp og fram, og sammen skal vi nå nye mål. Skolen ligger idyllisk til 
i bygda Sjøholt, i Ålesund kommune. Fjord og fjell omkranser skolen.
 
Dette året skal du få utvikle deg både faglig og sosialt, og du skal få venner 
for livet. Skolen legger vekt på veiledning og samtale.
 
Vi på skolen ser frem til å møte deg. Bygningene på skolen fremstår som nye. 
Du kan søke fra du er 16 år. Velkommen til Sjøholt folkehøgskole.
 
Vi gleder oss, hilsen personalet ved Sjøholt folkehøgskole.
PS: Søknadsskjema finn du på vår nettside www.sjoholtfhs.no.

Hilsen,
Lars Johan Klokk
Rektor

GÅ FRAMOVER
Et sosialt, utviklende og inkluderende år  
med personlig og faglig utvikling. 

Utvikle deg både faglig og sosialt. 

Her får du venner for livet. 
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For deg som er usikker på hvilken retning 
du skal velge på videregående, eller hva du 
skal studere.

Arbeidslivsfag 

Er du usikker på hvilken retning du skal velge på videregående, 
eller hva du skal studere? Gjennom året vil du bli kjent med yrker 
og utdanningsvalg i ulike næringer.

Vi skal hjelpe deg til å finne dine evner og talenter, og du får testet deg 
i yrker som passer til nettopp disse. Målet er at du skal blir trygg på hva 
du skal velge på videregående og studier. 

Kanskje vil du oppdage både nye sider ved deg selv og jobber du ikke 
visste om. I vårt distrikt er det et rikt næringsliv. 

DETTE VIL VI GJØRE I LØPET AV ÅRET
• Lære å skrive jobbsøknad
• Besøke skoler og studiesteder
• Besøke ulike bedrifter
• Møte mennesker som har gjort spennende yrkesvalg
• Finne og dyrke dine evner og talenter
• Klasseturer
• Overnattingsturer
• 15 dager praksis gjennom skoleåret
• Planlegge, arrangere, konkurrere og lære 
• Fokusere på veien videre etter folkehøgskole 
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Lære mer om dyrene som vi omgir oss med.
Dyreomsorg

Vil du lære mer om dyrene som vi omgir oss med? Ser du for deg 
å jobbe med dyr i fremtiden? Har du stor interesse for dyr? 
Dette er linjen for deg. Hund hest, katt, høner, sau, fisk og reptiler  
er noe av det du vil lære mer om. I tillegg vil vi også fokusere 
på ville dyr i vår natur.
 
Denne linjen passer for deg som har stor interesse for dyr, og som 
ønsker å lære mer om dyr. Vi vil også møte mange som arbeider med 
dyr i sitt daglige virke.
 
Du skal få utfordre deg selv. Du må være glad i å være ute hele 
året. Folkehøgskoleåret skal bli et innholdsrikt år med mange gode 
opplevelser. Du vil få møte og bli kjent med mange ulike dyr 
og mennesker i løpet av året.

ANLEGG SOM VI VIL KUNNE BRUKE
• Stell av husdyr
• Stell og omsorg av hund og katt
• Besøksgårder og dyrehager
• Linjetur til Dyreparken i Kristiansand
• Linjetur til Langedrag
• Rideturer
• Hundepensjonat
• Akvariet i Ålesund
• Fuglefjellet på Runde
• Spor i snøen
• Smådyr
• Hundespann
• Ville dyr i naturen
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Glad i fotball? Dette kan bli drømmeåret!

FIFA, fotball 
og Englandstur

ØNSKER DU ET ÅR HVOR DU KAN
• Spille masse FIFA, PES, eller Football Manager?
• Bruke tid på kunstgresset sammen med gode venner? 
• Reise til England for å se fotball?
• Perfeksjonere Fantasy Premier League-laget ditt?
• Terpe såledragninger og overstegsfinter i futsal?
• Se og diskutere fotball sammen med felles interesserte?
• Utvikle deg som fotballspiller?

Skolen har heftig fiber og godt innemiljø. Vi har fiberbredbånd, rett til 
din konsoll. Enten om du foretrekker ball i bena eller kontroll i hånda, 
kan linja «FIFA, Fotball og Englandstur» være linja for deg. Her skal vi 
bruke mye tid på «det vakre spillet».

LINJEN KAN DELES I TO HOVEDDELER
Fotball som fysisk aktivitet og fotball som dataspill. Alle skal innom 
begge deler, men vi ønsker å legge til rette for hver enkelt sine ønsker.

Det vil si at om du ønsker ekstra oppfølging for å forbedre deg selv 
som fotballspiller, kan vi få til det (det vil f.eks. være mulighet for å 
bli med på treninger med det lokale fotballaget). Ønsker du 
å forberede deg til, og delta i FIFA-turneringer, kan vi få til det.
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FIFA, fotball og Englandstur



Du lærer om kommunikasjon, trening, 
taktikk og samarbeid. Ved Sjøholt utvikler 
vi oss som spillere sammen.

Gaming, E-sport 
og aktivitet

LÆR MER OM SPILL, STRATEGI OG LAGARBEID
På Gaming, E-sport og aktivitet får du anledning til å fordype deg i ditt spill, 
og ulike sjangre. Pluss spille spill som er sentrale innenfor e-sporten. 
Om du er fersk eller viderekommen, er du velkommen her. Her skal vi 
dyrke din lidenskap for å spille med venner eller på lag. 

Skolen har heftig fiber og godt innemiljø. Vi har fiberbredbånd, rett til din 
pc. For laveste ping. Nye venner for livet og et sosialt år. Du og din klasse 
samles basert på felles interesser, i tillegg får dere fine opplevelser gjennom 
skoleåret. Turer både med klassen og skolen sammen.

GRUNNER TIL Å VELGE GAMING, E-SPORT OG AKTIVITET
• Bli med på Sjøholts eget LAN. Klassen blir med på å planlegge, 
 arrangere, konkurrere og lære.
• Du får din egen plass hvor du kan bygge opp stasjonen din 
 slik du ønsker.
• Tekniske, analytiske og strategiske ferdigheter må være på plass.
• God helse er viktig. Vi har fokus på fysisk aktivitet, 
 ernæring og livsstil.
• Forbedre deg i ditt favorittspill.
• Vi fokuserer også på veien videre etter folkehøgskole.
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Gaming, E-sport og aktivitet
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Kreativitet

Er du kreativ? På denne linja vil vi at 
du skal få utfolde deg og styrke deg 
i dine kreative sider.  

 Kreativitet 

Denne linja passer for deg som liker å være kreativ. Her vil vi “leke” oss 
med forskjellige teknikker, alt fra tegning, keramikk, maling, strikking, 
fotoredigering, design og redesign.

Du som elev vil være med og forme linja, alt etter dine interesser. 
Det blir egne linjeturer der vi blant annet besøker kunstnere 
og gallerier som gir oss inspirasjon i vårt eget arbeid. 
 
Hos oss får du utvikle din kreativitet i trygg atmosfære og i ditt eget tempo. 
Du skal få støtte til å utvikle ditt eget uttrykk. 

DETTE ER DET DU OPPLEVER PÅ LINJA 
• Maling 
• Tegning 
• Strikking 
• Keramikk 
• Fotoredigering 
• Design 
• Redesign 
 
Det blir egne linjeturer og overnattingsturer.  

Vi skal besøke mennesker som har startet små bedrifter 
som selger egenproduserte varer. 
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Multisport

Dette er linjen for deg som ønsker 
å holde deg i aktivitet og prøve ut nye ting. 

Multisport

Variasjon er nøkkelordet. Vi tar sikte på å prøve ut et utvalg aktiviteter 
i løpet året for å finne ut mer om hva nettopp du liker å gjøre. Vi har 
Sunnmørs regionen som lekegrind og kommer til å gjøre oss godt kjent.

Ballspill, styrketrening, klatring, kajakk, surfing, fridykking, ski/alpint, 
fjellturer m.m er bare noe av det vi ser for oss. Folkehøgskolen ligger 
også i nærheten av flere idrettsanlegg som gjør at det er mulig å gjøre 
ulike aktiviteter også utenfor skoletid og det er mye å ta av.

Er du en som ønsker å prøve ut noe nytt samtidig som du er aktiv, 
så anbefales det å sjekke ut denne linjen hos Sjøholt FHS.

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET
• Fotball
• Discgolf
• Frisbee ultimate
• Paintball
• Klatring (inne/ute)
• Buldring
• Rumpeldunk
• Tennis
• Squash
• Paddeltennis
• Innebandy
• Volleyball/Beachvolley
• Styrketrening
• Sykling / spinning

• Basketball
• kampsport
• Hockey/skøyter
• Golf
• Badminton
• Undervannsrugby
• Surfetur til Hoddevika
• Via Ferata
• Kajakk/kano
• Rafting/Elvekajakk
• Temauker
• Solodøgn
• Overnattingsturer
• Skiturer til Strandafjelletor  



Opplev Norge på en annerledes måte.

Reiseliv på skinner

Reiseliv på skinner er linja for deg som ønsker å utforske nye steder 
og aktiviteter. Gjennom året kommer du til å bli godt kjent med Sunnmøre 
og Ålesund. Du kommer også til å bli bedre kjent med deg selv, og kanskje 
får du venner fra hele landet?

I løpet av året skal vi også på en lengre togtur. Det å reise med tog gir 
en helt egen følelse, dessuten er det miljøvennlig.

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET
• Teambuilding
• Bli-kjent-tur
• Lag din egen reisedagbok
• Matlaging på bål (og inne)
• Besøk til lokale turistattraksjoner og ukjente perler
• Ut i naturen
• Nye, spennende aktiviteter
• Reisefoto
• Klatrepark og trampolinepark
• Reiseplanlegging
• Utforske forskjellige byer
• Fysisk aktivitet

Søk i dag, ikke bli stående igjen på perrongen når toget går.
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Valgfag
Vi har tre økter med valgfag i uka. Vi velger nye valgfag
tre gangar gjennom skoleåret. Det går med 6-8 timer valgfag i uka.

*Valgfagene vil variere fra år til år.

• Ballspill
• Diskgolf
• Sabelfekting
• YouTube
• Engelsk
• Doku-høst
• Fotball
• Skyting
• Litteratur
• Bibelen
• Hybelmat
• Keramikk
• Langrenn
• Litteraturgruppe
• Matematikk

• Sjøliv
• Slalåm på Strandafjellet
 Pris: Kr 1700,-
 6 dager på Strandafjellet.
• Strikking
 Pris: garn og strikkepinner
• Topptur
• Vokalgruppe
• Volleyball
• Piano
• Innebandy
• Musikkverksted
• Pokemon GO
• Sjakk
• Klatring/Buldring

AVSLUTNINGSTUR
Hvert år reiser skolen på en avslutningstur. Turen skal være en fin 
avslutning for alle elevene. Skoleåret 21-22 var vi i Tyskland og Berlin. 
Skoleåret 22-23 dro vi på tur til Spania.
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Kristen skole
Sjøholt folkehøgskole er en kristen folkehøgskole basert på tro 
og toleranse, og vi ønsker at hver enkelt elev skal møtes med omsorg 
og respekt uavhengig av bakgrunn og tro. Dette håper vi at du som 
elev vil merke i hverdagen. Vi arrangerer frivillige kristne samtalegrupper 
og ungdomsmøter som du kan delta på dersom du har lyst. I tillegg har 
vi morgensamling hver dag.
 
Våre verdier er:
Kristen, attraktiv, utviklende og inkluderende. Du skal oppleve god 
undervisning og godt fellesskap. Vi skal løfte deg som elev både 
faglig og sosialt.

Våre verdier er:

Velkommen til oss!

Kristen, attraktiv, utviklende og inkluderende. 

Du skal oppleve god undervisning og godt fellesskap. 

Vi skal løfte deg som elev både faglig og sosialt.



Praktisk info

Skolen ligger idyllisk til i bygda Sjøholt, i Ålesund kommune. 
Fjord og fjell omkranser oss. Rett utenfor døren finner du flotte 
turmuligheter, skiløyper, idrettshall og tilgang til sjø og naust.

E 39 går forbi like ved skolen. Det er gode kommunikasjonsmuligheter 
til Sjøholt. Timesekspressen mellom Ålesund og Molde stopper like 
ved skolen. Kommer du med fly til Ålesund, så tar du flybuss til Moa, 
og timesekspressen mot Molde. Stoppet heter Lande. Buss til tog 
korspondanse på Åndalsnes går også forbi skolen.
 
Dette året skal du få utvikle deg både faglig og sosialt, og du 
skal få venner for livet. Vi legger vekt på veiledning og samtale, 
og har 16-års-aldersgrense.

Det er vanlig å bo på dobbeltrom på folkehøgskole. Vi har noen 
enkeltrom. De som ønsker å bo på enkeltrom må betale ekstra for det. 
Begrunn dette valget i søknaden til skolen.

Vi på skolen ser fram til å møte deg. Vi skal gi deg nye muligheter. 
Skolebygg og internat var helt nye i 2021/2022! Her flytter du inn 
i et nytt internat med eget bad på alle rom.

Velkommen til Sjøholt Folkehøgskole! Vi 
skal gå fremover, og sammen skal vi nå nye 
mål.



  

Økonomi

Opptak

Lån og stipend 

Innmeldingspenger:    Kr 2 700,-
Kost og losji-dobbeltrom:  Kr 85 000,-
Fellesturer   : Kr 8 500
Felleskostnader:  Kr 11 000,-
Avslutningstur  :  Kr 10 500,-
Linjefag   :  Kr 15 000,-
Totalt:  Kr 132 700,-
 
Tillegg for enkeltrom:  Kr 10 000,-

Vi starter opptak 01.februar 2023, og tar inn elever til skolen er full.
 

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går folkehøgskole. 
For skoleåret 2022/2023 kan du få utbetalt inntil Kr 117 170,- 
fra lånekassen. 60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent 
er lån som blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt 
på folkehøgskole. Se mer info på folkehogskole.no.

Priser Sjøholt folkehøgskole 2023-2024.

Søk på: sjøholtfhs.no
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facebook.com/sjoholtfolkehogskole

instagram.com/sjoholtfolkehogskole

sjoholtfhs.no

Sjøholt folkehøgskole, Bårdsgjerdevegen 18, 6240 Ørskog

+47 70 23 90 90

Gå framover


