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Love  what you do



Love  what you do

Landets sørligste folkehøgskole i  
Søgne-skjærgården utenfor Kristiansand.

På Agder folkehøgskole søker vi dypere innsikt og 
en bredere horisont. Arbeid med det som opptar 
deg i et skapende miljø med faglige ambisjoner! 
De varierte utfordringene gjennom skoleåret gir 
mulighet for personlig vekst.

... love what you do ...
mennesket er mer enn en passiv konsument. Her er du viktig som 

bidragsyter til skoleåret. elever som kommer hit er engasjerte og 

ønsker å oppleve mye. vi er stolte over mangfoldet av meninger, 

kunnskaper og ideer som finnes på Agder folkehøgskole.

... do what you love ...
Agder folkehøgskole har faglig stolthet. vi stiller krav til oss selv når 

vi setter en aktivitet på timeplanen. linjene har fokus på kunst eller 

verden omkring oss og aktivitetene preger oss alle, uansett linjevalg.

... fantasi og skaperevne ...
gjennom konserter og utstillinger, ikke minst fra skolens egne elever, 

blir du invitert inn i kunstopplevelser og nye erfaringer. din og andres 

kreativitet kan bli en kilde til inspirasjon og ny forståelse.

... et variert år ...
vi legger vekt på å ha en variert og rikholdig meny av valgfag,  

seminarer, konserter, foredrag og turer. Hverdagslivet på  

internatet skaper opplevelser og utfordringer som gir deg ny  

erfaring og kunnskap. 

... et møte med verden.
vi har elever fra hele verden. samværet med spennende medelever og 

møtet med de internasjonale prosjektene utfordrer deg til engasje-

ment og gir mulighet for større forståelse av verden rundt oss. 

Billedkunst og foto

friluftsliv, foto og miljø

film

jAzz, rytmisk

foto opplevelser

internAsjonAl

reiseliv og sAmfunn
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kunstnerisk frihet og grensesprenging
Vi jobber med: 

Maleri - goasj, akvarell, akryl, olje og tempra.  
Komposisjon, farge, symbolikk og tema. 

Grafiske teknikker - monotypi, linosnitt, tresnitt,  
collorgraph, etsing, aquatint, koldnål, og silketrykk. 

Tegning - portrett, modell, figur og skisse.  
Blyant, kull, penn og blekk. 

Foto - digitalt og analogt. Video. Photoshop og mørkerom.

Skulptur - modellering, støp og konstruksjon.  
Leire, gips, glass og tre. 

Utsmykkingsprosjekt, stedsspesifikk kunst, installasjon, 
performance, design og mer.

Billedkunst og foto 
det kunstneriske livet
Gjennom frihet i valget av utrykksmidler ønsker vi å stimu
lere deg til å utvikle egne kunstprosjekter. Undervisningen 
drives av profesjonelle kunstnere, men det forventes ingen 
spesielle forkunnskaper av deg. Det viktigste er at du er  
nysgjerrig, aktiv og åpen for utfordringer. Atelieret vårt har 
stor takhøyde og våre hverdager er avhengig av ditt initiativ 
og din fantasi. 

Hvert år går flere elever videre på studier til ulike  
kunstskoler.

Turer 
linja reiser både til fjerne land og  

kulturer, og i nærmiljøet vårt.  
vi besøker utstillinger og kunstnere  

i deres atelier og verksteder.

de siste utenlandsreisene har gått til: 
Barcelona, 2 ukers Inter-Rail til  

5 europeiske storbyer,  
sørøst-asia/Thailand.



“Oppdag nye muligheter og 
gjør det usynlige synlig”
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Friluftsliv, foto og miljøfriluftsliv
ser friluftsliv og en aktiv hverdag  
spennende ut?
På denne linja vil du kunne møte elever du kan dele  
dine friluftsinteresser med, og kanskje får du en fiske
kompis eller turkamerat for livet. Bli med på et år med 
personlig utvikling der du lærer å ta ansvar gjennom  
praktiske aktiviteter og samarbeid. Linja gir et godt 
grunnlag for videre studier innen friluftsliv.

mange muligheter
Sørlandet kan by på variert natur med både kyst, elver 
og fjell. Fra hybelvinduet ser du utover havet. Skolen har 
kanoer, tilgang til båt, samt en hytte på Hovden som vi 
bruker som utgangspunkt for ulike aktiviteter høst og  
vinter. Skolens beliggenhet gjør at vi enkelt kan nyte  
et variert friluftsliv i nærområdene.

du vil kunne få oppleve
• Rafting 
• Naturfoto digital  
• Fotoredigering  
• Havfiske, innlandsfiske, fluefiske  
• Kanopadling, fjellturer   
• Ekskursjoner  
• Gode opplevelse i naturen  
• Samarbeid
• Sjøfugl- og gåsejakt 
• Båtturer i skjærgården
• Trekking og overnatting i jungelen
• Monsterfisk i Thailand

fotografering
Det er hyggelig å være på tur, men også deilig å komme 
hjem. Fotografering på tur og etterbehandling av bilder  
på skolen, bevarer de gode øyeblikkene vi opplever i løpet 
av året.

naturliv
Høsting av bær, sopp, urter, fisk og vilt danner grunn
laget for et godt måltid. Ved hjelp av stormkjøkken, sju
steinsovn, røykeri samt skolens kjøkken, vil matlaging og 
tilbereding av råvarer være en naturlig del av aktivitetene 
på linja.

opplev friluftsliv på sørlandet og 
fellesskapet på skolen.

Studieturer
dags- og overnattingsturer i Agderfylkene 

samt turer til skolens hytte på Hovden (ca 
900 moh), på høsten og vinteren. vi reiser 
på to utenlandsturer i løpet av skoleåret.

tidligere turer har gått til:
• Hviterussland\Litauen (ca 10 dager)

• Thailand (ca 3 uker)



Friluftsliv, foto og miljø

“Garantert napp dette året !”

teoriundervisning vil  
være knyttet til de ulike 
aktivitetene og innbefatte: 

• Digital fotoredigering 
• Fototeknikk
• Miljø og klimaproblematikk 
• Mat og matlaging 
• Turplanlegging 
• Utstyr og klær 
• Friluftslivets egenart og tradisjon 
• Jegerprøven 
• Biologi/artsmangfold 
• Kystkultur på sørlandet 
• Friluftslivsforvaltning 
• Førstehjelp
• Valgfri fordypningsoppgave med  
 tema innen foto/friluftsliv/miljø
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Bak og foran kamera
”Film” er et begrep som dekker all bruk av levende  
bilder. Vi fordyper oss i dokumentar , fiksjons,  
eksperimental og animasjonfilm.

Gjennom egenproduksjoner på video lærer du de  
ulike genrene og filmatiske virkemidlene å kjenne.  
Du utvikler kreativitet og får prøve deg i mange 
utfordrende roller - både bak og foran kamera.

regissør i magen?
Skriv egne manus og sett sammen egen stab. Sammen 
går vi gjennom  det som lages og evaluerer produk
sjonene for å finne måter å utvikle dem videre på. 
Inspirasjonen fra medelever og solid tilbake melding 
på det du lager, gjør deg til en bedre filmskaper. Foto 
og regiarbeid, lyssetting og redigering er andre viktige 
emner i under visningen. 

Møtet med god film er en viktig kilde til inspirasjon  
og kunnskap. En grundig gjennomgang av film- 
historien og et møte med aktuelle filmer er sentralt 
i året på filmlinja. Vi bruker Kristiansand kino for 
sammen å oppleve filmer som lages i dag.

metode
Du vil få anledning til å arbeide på egen hånd og i  
grupper. Filmteori tilegnes gjennom forelesninger og 
oppgaver. Det blir besøk av filmfolk og gjestelærere. 
Viktigst av alt er at du avsetter mye tid til å jobbe 
sammen med andre, både på dine egne og andres  
prosjekter. Din egen innsats er avgjørende for  
utbyttet av året.

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper, men arbeidet 
på linja krever en sterk interesse for film. 
All filming og redigering foregår på digitalt utstyr. 
Dette er et ideelt læringsredskap. Du kan arbeide 
hurtig med små kostnader og be arbeide bilde og lyd 
på utallige måter. Skolen legger til rette for mange og 
gode filmopplevelser i en aula med stort lerret, 35 mm 
kinomaskin med Dolby surround lydsystem og video
kanon / DVD.

glad i mørkets opplevelser?  
lev filmdrømmen din og realiser 
filmideene dine. Her møter du 
andre filminteresserte i et kreativt 
miljø og får et godt grunnlag for 
videre studier innen film-  
og mediefag.

Film

Turer og annet
filmlinja driver Søgne Filmklubb med  
visninger hver søndag i skolens kinosal.

mulighet for filmfestivaler.  
kortere og lengre studieturer.

tidligere år har filmklassen reist til tunis,  
malta, kreta, Cuba, mexico, tsjekkia 

 og portugal. 



(Jean-Luc Godard)

“Det eneste du trenger 
for å lage film er en 
revolver og en kvinne.”
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Jazz, rytmisk
samspill og improvisasjon 
Opplev å sitte i ei blåserekke og spille voicinger til et gyn
gende komp, kjenne trøkket fra støtene i R&Bbandet, 
spille tette blokkharmonier i en swingende jazzcombo eller 
føle deilige latinske  rytmer i salsabandet. Vi inviterer blåsere, 
vokalister  og kompmusikere til et spennende år.

Lær deg å improvisere! Prøv ut ideer på instrumentet? 
Trad-jazz, swing, bebop, latin, modaljazz, avantgarde, 
jazzrock, funk og fusion.  
Opparbeid  ferdigheter, forståelse og spontanitet.  
Utvikl gehør, analytiske evner og intuisjon.

Hovedinstrument og teori
Basiskunnskap via hoved instrument (1 t/u), teori , hørelære, 
og arrangering. Prøv ut ideer blant med musikere. Forstå 
mer etter forelesinger i jazzhistorie.

Kompetente lærerne, samarbeid med ”konsen”, jobb mot 
opptaksprøver.

utstyr 
Vi har digitalt lydstudio, MIDI/data, PAanlegg, backline 
etc. og flere øvings/samspillrom med piano. Utstyr og rom 
er tilgjengelige til kl. 23.00.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coda 
Videre studier? Hobby? Høres vi?  
Send demo

Turer og annet 
perkusjonsundervisning, samspill i salsa, 
valg fagene salsadans og spansk gir bedre 
utbytte til spennende studietur til Cuba.  

vi drar også til København.  
 

turné, huskonserter, jamsessions og  
Cd-innspilling. Besøk fra artister og  

gjesteforelesere. samarbeid med  
konservatoriet, norsk jazzforum, norges 

musikkkorps forbund og norsk musikkråd.

         P erkusjon - Cuba



“ Vi gjør det rytmisk ”
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Foto opplevelser

Strike a pose

Turer
om alt går etter planen drar vi på  

backpacking 3 uker gjennom Nord-Afrika 
(Marokko, Algerie og Tunisia). vi skal 

også reise 1-2 uker i Hviterussland  
og Litauen. 

de kortere turene går f.eks. til Danmark, 
Hovden og andre fantastiske steder  

i nærheten.

vil du lære å fotografere profesjonelt
i studio og på oppdagelsesreiser?
Du trenger ikke mye forkunnskap for å søke her. Din 
hovedlærer på linjen har bred erfaring som profesjonell 
fotograf og har jobbet i avis, i reklamebransjen og med 
brudefotografering. Målet for skoleåret er å hjelpe og 
inspirere hver enkelt elev til å nå sitt potensial som 
fotograf.

Å male med lys
Å bli en dyktig fotograf handler om å kunne male med 
lys. Med profesjonelt utstyr skal vi skape stemninger  
og former med lyset som redskap. Her blir det mye 
prøving og feiling, men også mye lek og moro.

Backpacking
Her blir det turer for den eventyrlystne oppdagelses
reisende.

Vi beveger oss helst utenfor turistløyper og turist
attraksjoner; overnatter på hotell og privat, blir kjent 
med mennesker vi møter, utforsker bakgater og vill
mark. Her får du oppleve det meste.

Her blir det mye:
Fotokunst • Kamelsafari • Øyhopping • Portrett • Akt 
• Natur • Reportasje • Spenning • Studiofoto

dette året skal du slutte å knipse 
bilder og begynne å fotografere. 
vi skal male med lys og foto-
grafere med profesjonelt utstyr. 
photoshop og mørkerom er 
viktige redskaper som du i løpet 
av skoleåret skal lære deg å 
beherske, men først og fremst 
blir det mye gøy, nye venner, sure 
sokker og gode samtaler rundt 
bålet eller i peisestua.



•	 Fotokunst
•	 Kamelsafari
•	 Øyhopping
•	 Portrett
•	 Akt

•	 Natur
•	 Reportasje
•	 Spenning
•	 Studiofoto
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language course
Through classroom activities and selfstudy you will 
gain a practical command of the Norwegian language. 
Your language teacher speaks English, German, Russian 
and Czech in addition to Norwegian. The language 
programme focuses on:
•	 listening	and	reading
•	 oral	and	written	presentation
•	 pronunciation	and	grammar

You are encouraged to practice your Norwegian with 
native speakers. In your free time, the folk high school 
experience provides a unique opportunity to befriend 
Norwegians and live the Norway! 

school trips and excursions
Taking excursions outside of school help you to gain 
a practical understanding of Norwegian society and 
culture. You get the opportunity to experience majestic 
mountains, the beauty of the sea and Norway’s famous 
coastline. Previous excursions have been to Hovden Ski 
Resort, Setesdalen Valley, Norway’s major cities; Oslo, 
Bergen, Trondheim and Stavanger and our Scandinavian 
neighbours, Sweden and Denmark. We visit the theatre, 
the cinema, galleries, museums, major tourist attractions 
and other places of interest.

the Bergen Certificate
The course provides a strong foundation for the Bergen 
test. This test is a recognized certificate of competence in 
the Norwegian language. Passing this test is a requirement 
for studying at Norwegian universities.

A unique experience
At Agder Folkehøgskole you will meet people with 
various interests and backgrounds and make lasting 
friendships. Learning takes place in a stress-free 
environment and encourages independence and self-
awareness. In addition to your Norwegian classes, the 
school offers a variety of other subjects, including choir, 
photography, film history, literature, ceramics, painting, 
raku, jazz history, film music, deep sea fishing, salsa, 
swimming, volleyball and many more.

International
– norwegian language and Culture

We attract students from all over the 
world to a school situated in beautiful 

surroundings in the southernmost 
part of norway. get to know norwegian 

language, society, history, geography and 
culture. study in the company of a diverse 

group of fellow students, and with an 
ocean view from the classroom window!

Agder	Folkhøgskulen	-	Norway 
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Reiseliv	og	samfunn
opplevelser…
På linja Reiseliv og samfunn forsøker vi å sette turismen, 
en av verdens raskest voksende næringer, inn i et 
samfunnsperspektiv. Hvordan virker masseturismen på et 
område? Hva betyr turismen for etniske stammer og miljøet, 
og hva betyr de etniske stammene for turismen? Kan 
turismen avskaffe fattigdommen? 

På våre turer fokuserer vi på det vi har jobbet med hjemme. 
De senere årene har vi sett på fjellstammer og flyktninger i 
grenseområdene mellom Thailand og nabolandene Burma 
og Laos. Vi har kjørt båt på Mekong, ridd på elefanter, 
raftet på bambusflåter, besøkt daghjem for gatebarn, en 
privat sykehusklinikk for flyktninger, kjørt timevis gjennom 
jungelen, vært inne i Tsjernobylsonen i Hviterussland, 
besøkt minnesmerkene etter Stalin og Hitler, etc. Vi har  
også fått med oss noen dager på stranda når vi har vært  
i Thailand.

enhver reise er en omvei hjem ...
”Vi mennesker er sendt til jorden for å forvalte en handfull 
ømhet.” Hasse Alfredsson

Følgende temaer er aktuelle for kommende skoleår, i tillegg 
til mange andre:

•	 Bærekraftig	turisme	-	finnes	den?
•	 Økoturisme	-	til	glede	og	nytte	for	hvem?
•	 Bruk	av	etniske	grupper	i	turismen
•	 Hva	er	autentisk,	og	hva	er	tilrettelagt
•	 Destinasjonsutvikling
•	 Kulturarvturisme
•	 Trekking	og	ryggsekkturisme
•	 Opplevelsesbasert	økonomi
•	 Dark	tourism
•	 CBT	(Community	Based	Tourism)
•	 Sosiologi	og	antropologi
•	 Kulturforståelse	og	kulturkunnskap
•	 Bistand	og	utvikling
•	 Migrasjonsforståelse
•	 Trafficking
•	 Barnearbeid
•	 Klimaendringer	og	rovdrift	på	naturgrunnlaget
•	 Humanøkologiske	tilpasninger
•	 Hviterussland	og	Thailand/Burma

Besøk vår webside for mer informasjon og nyheter!

Turer
eventyrlige reiser til Sørøst-Asia og  

Øst-Europa. dette er ei linje for deg som  
er engasjert, nysgjerrig og robust, og som  

har godt humør og pågangsmot. lev videre på  
menneskene vi møter, og historiene vi hører.



“En reise i verden er først og mest en 
reise inn i seg selv”Fridtjof Nansen
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Internasjonale prosjekter

den Hviterussiske folkehøgskolen
byr på unike muligheter for nyttig kunnskap og opp
levelser utenom det vanlige. Det historiske bakteppet 
for etablering av skolen var Sovjetunionens oppløsning 
og følgene av Tsjernobylulykka som satte fokus på   
miljøkatastrofer i det tidligere Sovjet. Formålet med  
skolen er at skandinavisk og hviterussisk ungdom 
sammen skal jobbe med språk som hovedfag, men også 
med miljøspørsmål, kultur og demokratiutvikling. 

Skolen ble etablert i 1991, og pr. i dag har vi hatt ca 
100 norske og 450 hviterussiske elever. Vi samarbeider 
i dag med Belarusian National Technical University, et 
stort universitet sentralt beliggende i Minsk sentrum.

Er du interessert, ta kontakt med Agder folkehøgskole 
for mer informasjon.

KNFEP i Thailand / Burma
Vi samarbeider med en skole for karenske ungdommer 
i Thailands jungel. Karen Northern Further Education 
Programme  (KNFEP) er en 3årig videregående skole 
i en flyktningeleir ved den burmesiske grensa. De 90 
elevene kommer fra det borgerkrigsherjede Burma og 
tilhører stort sett karenfolket.

Gjennom vårt samarbeid med KNFEP får elevene ved 
Agder folkehøgskole møte mennesker fra en tilværelse 
som er svært annerledes enn vår, og gjennom foredrag 
og seminarer får alle anledning til å lære om Burma, 
karen kulturen, og utfordringene i flyktningesamfunnet  
i Thailand. Et par av skolens linjer besøker KNFEP. 

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med 
Agder folkehøgskole.

Agder folkehøgskole har en internasjonal 
profil. Vi har hvert år 15–20 internasjonale 

elever fra hele verden. Deres bakgrunn  
og kultur farger skolesamfunnet. flere 
valgfag, seminarer og foredrag fokuserer 

internasjonale spørsmål og fremmede  
kulturer. Hviterussland- og Burma prosjektene 

inviterer til opplevelser utenfor allfarvei.  
Alle elevene inviteres til å bidra i solidaritets-

prosjektene våre. Et skoleår på Agder  
folkehøgskole gir deg mulighet til  
nærkontakt med andre kulturer og  
et videre syn på verden rundt oss.

Burmaprosjekt     

Hviterussland    2008



Internasjonale prosjekter

“Verden er mitt hjem”Dante
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Foto: Bildene til brosjyren er tatt av André tribbensee, eirik gjedrem og andre lærere 
og elever ved Agder folkehøgskole, såfremt det ikke er merket på annet vis.



døgnet rundt, året rundt    

stedet
Søgne er en travel og trivelig kommune med skog 
og sørlandsskjærgård. Fra skolen ser du havet og 
uthavna NyHellesund.

Sørlandet er for mange sommer, sol, sjø og 
svaberg. I begynnelsen og slutten av skoleåret får 
du oppleve badeturer, makrellfiske på sjøen og 
kveldsturer rundt stille vann. 

Søgne gamle prestegård er stedets kultursenter  
med kunstutstillinger, konserter og mye annet.

Søgne har ellers de servicemulighetene en 
kommune med 10.000 innbyggere skal ha. 

Kristiansand ligger 25 minutter unna med buss. 
Det er 2 bussavganger i timen. Byen er mer enn 
dyreparken og festivaler. Sørlandets hovedstad er 
kulturby, universitetsby og festivalby med gode 
muligheter for et urbant liv. Her er kino, teater, 
konserter, utstillinger, handlegater, kafeer og 
utesteder. 

Kristiansand har gode forbindelser innen Norge og 
med resten av verden med buss, tog, fly og ferge. 

Agder folkehøgskole starter opptak av elever 1. februar. 
Etter at søknaden med vedlegg er mottatt på skolen, vil du snarest mulig få tilbakemelding  
om vi kan tilby plass eller ikke. 

Når du tar imot skoleplass, må du betale et innmeldingsgebyr (fellesbestemmelser for  
folkehøgskolene). Innmeldingsgebyret garanterer skoleplass. 

Tidlig på sommeren vil du få tilsendt praktisk informasjon om det kommende skoleåret,  
bl.a. med skolerute. 

opptakskriterier
•	Aldersgrense	18	år.	
•	Søker	oppgir	all	relevant	informasjon,	f.eks.	sosiale	eller	medisinske	forhold.
•	Vi	ser	også	på	om	søkere	har	høyt	ubegrunnet	fravær	uten	å	redegjøre	for	det.
•	For	å	bli	elev	må	du	ha	akseptert	skolens	reglement	og	eleverklæring	med	din	signatur.	
•	Opplyst	motivasjon,	interesse	og	forventninger	tillegges	vekt.	
•	En	god	fordeling	av	jenter	og	gutter.
•	Skolens	Jazz-linje	har	særskilt	beskrevne	opptakskriterier	på	grunn	av	instrumentsammensetning.
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Turer/Ekskursjoner
Skoleturene er knyttet opp mot linjenes aktiviteter, disse 
beskrives under linjefaget. 
Du får også oppleve Sørlandet, som det værharde Lista-
landskapet, Lindesnes og Hovden, øverst i Setesdalen 
der skolen har ei stor hytte med utsikt til alpinanlegg og 
høyfjell. Linjene bruker regionens muligheter for faglig 
påfyll og inspirasjon.

www.sogneguiden.no
www. kristiansand.no
www.sorlandet.com

fag og aktiviteter
Undervisningen foregår I tidsrommet 0900 til 2000. 
Arbeidsrom, verksteder, internettrom og utstyr er  
tilgjengelig til kl. 2300 hele uka.

I tillegg til det faglige tilbudet legger skolen til rette for at 
du mottar impulser gjennom konserter, utstillinger, fore
drag og naturopplevelser. 

Linjefag (16 – 18 t/u)
Alle søker en av våre 7 linjer og er knyttet til denne  
gjennom året. 

lørdagsseminarer
Lørdagsseminarer er obligatorisk i folkehøgskolen. Cirka 
annenhver lørdag må du delta på et seminar. De fleste kan 
du velge, men det er også noen obligatoriske. 

Eksempler på lørdagsseminarer: Raku, filmmusikk,  
båttur, buddhisme, Burma, Hviterussland, fisketur,  
bokbinding, rafting, sopp, sykkeltur, musikkvideo,  
elgsafari, kystkultur, Hitchcockseminar, jobbsøking,  
kanoredning ...

internatliv
Opplevelsen av fellesskap er sterk på en folkehøgskole. 
Internatlivet og fritiden blir en viktig del. Du bor i et 
internat, på enkeltrom eller dobbeltrom, og deler dusj  
og wc med tre medelever. Fire slike boenheter har felles 
kjøkken og stue. Det er havutsikt fra alle rom og  
trådløst internett.

fritid
Opplev student og kulturbyen Kristiansand. Bruk badstu, 
biljard og datarom på skolen. Se film i aulaen som har 
fullt utstyrt kino. Ha en rolig kveld med fyr på peisen. 
Bruk kanoene og finn din holme. Arbeid med dine 
prosjekter og bruk året. 

Valgfag (4 – 10 t/u)
Valgfagstilbudet vårt er stort og variert.  
Tilbudet kan endres noe fra år til år. 

Eksempler på valgfag: Kunst, kor, kaffebar, filmforståelse, 
webdesign, ballspill, salsa, psykologi, sosiologi, volleyball, 
keramikk, jazzhistorie, litteratur, gitar, årbok, russisk, raku, 
salsa, …  I tillegg kan elever som ønsker det tilby valgfag.
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Navn:   Født dag/mnd/år:  

Tlf:                                           Mobil:   Personnr  

Adresse:   E-post:  

Postnr./sted:   Hjemfylke:  

Midlertidig adresse:   Nasjonalitet:        
  Kjønn:       ❏ Kvinne   ❏ Mann

 

Tidligere skolegang, yrkespraksis, tillitsverv og medlemskap: 

    

    

    

    

NB! Legg ved kopi av vitnemål og attester. Søknader uten vitnemål og attester behandles ikke. Kontinuerlig opptak fra 1. februar.

Noe skolen bør vite om deg? (sykdom, allergi, andre behov):

   

   

Hvor fikk du først vite om skolen:  ❏ Felleskatalogen   ❏ Folkehøgskole.no  ❏ Annonse ❏ Messe ❏ Skole/ lærer  

                                                       ❏ Venner/slekt        ❏ Annet:  

Valg av linje:   Alternativ:   

For Jazz

Hovedinstrument:     Biinstrument:  

Hvor lenge har du spilt:   år Andre erfaringer (dirigent/instruktør etc.):   

 

Hviterussland:  ❏ Høst    ❏ Vår   ❏ Helår   ❏ Annet

             

Jeg ønsker å bo på (kryss av):   ❏ Enkeltrom    ❏ Dobbeltrom   ❏ Spiller ingen rolle   ❏ Hjemme

Sted:    Dato:                                 

Underskrift:                                  

søknadsskjem
a
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Adresse:  Høgskoleveien 49, 4640 Søgne
Telefon:  38 16 82 00
Telefaks:  38 16 82 01
E-post:  kontor@agder.fhs.no

www.agder.fhs.no

Skriv om deg selv her (fortsett gjerne på eget ark):        

            

            

            

            

            

            

            

Hva ønsker du å få ut av skoleåret?         

            

            

            

            

Hvorfor valgte du Agder folkehøgskole?         

            

             

            

Har du søkt andre skoler? I så fall, hvilke:          

            

            

Andre opplysninger:            

             

            

o
m

 deg selv
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Skriv om deg selv her (fortsett gjerne på eget ark):        

            

            

            

            

            

            

            

Hva ønsker du å få ut av skoleåret?         

            

            

            

            

Hvorfor valgte du Agder folkehøgskole?         

            

             

            

Har du søkt andre skoler? I så fall, hvilke:          

            

            

Andre opplysninger:            
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