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Kan vi få engasjere deg?
Sund folkehøgskole er en 
samfunnsengasjert skole. 
Vi vil bidra til å gjøre verden 
til et bedre sted.

Vi er spesielt opptatt av:
▪ Internasjonal solidaritet
▪ Miljø og en 

bærekraftig utvikling
▪ Verdien av 

kunst- og kulturuttrykk
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Disse tre områdene er en stor 
del av både undervisningen 
og dagliglivet på skolen 
uansett hvilken linje du 
velger. Du vil lære om de 
viktige spørsmålene i vår 
tid og få opplevelser som 
gir deg inntrykk for livet.

Vi vil at ditt år på 
Sund folkehøgskole skal bli det 
viktigste året i ditt liv. Bli med 
på et eventyrlig opphold, der 
du utvikler deg både faglig 
og som menneske samtidig 
som latter og fellesskap er 
en viktig del av hverdagen.

Du får et variert år med 
mye innhold og 
tid til engasjement!
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Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no

Engasjement, glede, fellesskap og mangfold er viktige verdier på Sund folkehøgskole.
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I korte trekk
▪ Ekspedisjon i villmarka
▪ Ski, kajakk og fotturer
▪ Slalåm og topptur

Det blir ekspedisjoner, 
kajakk, fjellski og 
overnattinger i telt, snøhule 
og hytte. Kos og moro med 
aktivitet!

Fysisk aktivitet og styrke
Vi besøker mange av Norges 
villeste nasjonalparker, vi 
blir sterke og smidige, og vi 
lærer å dra på lange turer.

Om du er nybegynner eller 
erfaren fjellgeit spiller ingen 
rolle. Du får mulighet til å 
utfordre deg selv på ditt 
eget nivå. Vi fokuserer på 
ferdigheter, lek, morsomme 
fysiske aktiviteter, uteliv 

og styrketrening.

Klatring, turning og lek
Vi er glade i alle slags fysiske 
utfordringer, og du får lære 
å klatre, bli med i turnhallen 
og kanskje lager vi vår 
lokale Mesternes Mester? 
Det er viktig å ha det gøy 
mens vi beveger oss.

Mange turer i Norge
Vi skal til Børgefjell der vi 
krysser nasjonalparken 
fra nord til sør. Det blir 
orientering, rutevalg, fiske, 
leirbål og mye mer.

Vi reiser til Åre i Sverige og står 

slalåm, og vi går på topptur 
på Snøhetta i Dovrefjell. Når 
vinter går mot vår krysser 
vi Blåfjella Skjækerfjella 
nasjonalpark på ski. Fokus 
på ferdsel i fjellet om vinteren, 
skred, snøhule og overlevelse 
i krevende situasjoner.

Hel- og halvårslinje 
Vi tilbyr helårslinje fra august til 
mai, halvårslinje fra august til 
desember eller fra januar til mai.

Ekspedisjon og idrett
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Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/ekspedisjon-og-idrett/

Innholdet på linja blir variert og aktivt. Vi har fokus på idrett og friluftsliv, og spesielt på lange turer i villmarka.

Søk nå!
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I korte trekk
▪ For deg som er glad i matlaging
▪ Mat fra hele verden
▪ Miljøvennlig studietur

Street food er kjapp og 
billig mat som ofte forteller 
noe om matkultur og 
mathistorie om stedet det 
kommer fra.

Vi skal kombinere 
matlagingsteknikker og teori 
rundt konseptet Street food.

Gode matopplevelser
I løpet av året skal vi drive 
med mye praktisk arbeid på 
kjøkkenet. Vi skal lære om 
ulike matlagingsteknikker, 
bruk av sesongvarer, lage mat 
fra bunnen av, vegetarmat, 
og ikke minst om mat fra 
flere verdensdeler. Vi skal 
lære om økonomi og dra på 

bedriftsbesøk. Gjennom et 
år på Street food-linja skal 
elevene få tilberede og spise 
mat fra hele verden. Vi lager 
meksikanske tacos, Japansk 
Ramen, Peruansk ceviche og 
steambuns for å nevne noe.

Miljø og bærekraft
Linjen bygges opp med 
forankring i ureiste, kortreiste og 
økologiske råvarer som er en 
videreføring av de verdier som 
kjøkkenet på Sund allerede 
er kjent for. For oss handler 
økologisk tenking om å ta 
vare på jorda. Vi skal ha fokus 
på bærekraft når vi jobber 
med råvarer og lager mat.

Tog og buss til Marrakech
I tillegg til kortere turer rundt i 
Norge, tar vi en lengre studietur 
rundt om i Europa og spiser 
oss gjennom gatemarkeder, 
foodtrucks og lokale kneiper.

Vi reiser med tog og buss i 
Europa, og stopper underveis 
i blant annet Berlin, Milano 
og Barcelona. Til slutt 
ender opp på matmarkedet 
i Marrakech, Marokko.

Street food
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Søk nå!

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/street-food/

Vi skal utforske både internasjonal gatemat, kortreist mat og økologi. Bærekraft er et sentralt tema på linja.
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I korte trekk
▪ stor bredde i materialer og teknikker
▪ praktisk håndverk
▪ gjenbruk og naturressurser

Tradisjonshåndverk, 
middelalderkultur og 
naturens ressurser er 
tema. Skap vakre ting med 
kreativitet og glede!

Dette er ei praktisk og allsidig 
linje, som passer for alle som 
liker praktisk arbeid og å skape 
ting med hendene. Du får en 
innføring i tradisjonelt håndverk 
som lafting, smiing og veving. 

Vi skal blant annet jobbe med 
øks og pjål, lage egne verktøy, 
veve, smi og holde på med 
skinnarbeid og beinarbeid. Du 
lærer mye om hvordan du finner 
de rette materialene i skogen, 

og hvordan du kan gjøre nytte 
av ressursene i naturen. 

Sund og Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter samarbeider om 
linja. På Stiklestad er vi ofte på 
middelaldergården Stiklastadir, 
hvor vi jobber i langhuset 
eller i verkstedene. Der får du 
kjenne på hvordan det var å 
bo og leve i middelalderen.

Studiereise
Vi reiser på studiereise til 
interessante steder i Norden. 
Dette kan være steder av 
historisk betydning, dyktige 
håndverkere som vil lære 
oss sitt fag eller steder med 

en spesiell historie eller 
kultur. Studiereisen gir oss 
inspirasjon og fine møter med 
andre håndverksentusiaster.

Hel- og halvårslinje
Vi tilbyr helårslinje fra august 
til mai, eller halvårslinje 
fra august til desember 
eller fra januar til mai.

Historisk håndverk
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Søk nå!

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/historisk-handverk/

Det blir mye praktisk arbeid og du får en smakebit på ulike typer håndverk og dagliglivet i middelalderen.
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I korte trekk
▪ Lag en portfolie av høy kvalitet
▪ Sjanger- og teknikkforståelse
▪ Individuell veiledning

Verden trenger ikke flere 
vakre bilder. Vi skal ta vakre 
bilder, men vi skal mye 
lenger enn det. Vi skaper 
bilder med sterke estetiske 
og tekniske kvaliteter. 

Målet med året er at du 
utvikler en kvalitetsportofolie, 
hvor du skaper bildene med 
bakgrunn i fotohistorie, trender 
og hvem du er. Vi skal lære 
kameraforståelse, komposisjon, 
lys, sjangerforståelse, 
bilderedigering og 
studio, i tillegg til at du 
får praktisk erfaring fra 
kundeoppdrag og praksis.

Kjærlighet til foto og verden
Vi utdanner fotografer 
som er estetisk uredde. 
Derfor underviser vi i alt fra 
grunnleggende kamerateknikk, 
mote, fotohistorie, portrett, 
kunst, dokumentar, 
studio og så videre. 

Vi ønsker å  gi deg kjærlighet 
til foto og verden. Vise deg nye 
land og kanskje en ny måte 
å se verden på. Vi vil mye og 
du er med på å bestemme. 

Studietur til Japan eller Sør-
Korea
På Foto er det studietur til 
Asia.Vi gjør et dypdykk i 

asiatisk design, teknologi, 
kunst og fotografi. Vi 
jobber med gatefoto, egne 
prosjekter, workshop med 
profesjonelle fotografer og vi 
går på kunstutstillinger. Asia er 
annerledes, vakkert, estetisk 
og et fantastisk fotoreise-mål. 
Vi bestemmer sammen om vi 
reiser til Japan eller Sør-Korea. 

Foto

#fotolove
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Søk nå!

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/foto/

På studieturen er det ekstra spennende å jobbe med gatefotogra�et og dokumentar som sjanger.

#fotolove
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I korte trekk
▪ Internasjonal erfaring
▪ Samfunnsengasjement
▪ Elevdemokrati

Får du kick av en 
engasjerende diskusjon, 
og er du lysten på en bedre 
forståelse av verden?

Fem ukers studiereise til 
Sørøst-Asia for å lære mer 
om de viktige temaene og 
sette ting i perspektiv. 

FN som rammeverk
Vi bruker FNs rammeverk 
og aktuelle hendelser til å 
fordype oss og få en forståelse 
av verden. Slik kan du mer 
målrettet og med trygghet ta 
del i å forme vår felles framtid. 
Med kunnskap kan vi utfordre 
de grunnleggende årsakene 

til fattigdom og krig, og finne 
vår måte å bidra positivt. 
Vi bekjemper motløshet 
med kunnskap og konkrete 
eksempler på ting som nytter.

Studiereise til Sørøst-Asia
Studiereisen til Sørøst-Asia 
utgjør en stor del av året på 
linja. Studiereisen har vært 
et eventyr hvert år. Selve 
reisen er på fem uker, men 
studiereisen vil også ha fokus i 
for- og etterarbeid. Opplegget 
og innholdet på studiereisen 
lager vi sammen, basert på 
hva som er aktuell tematikk i 
landet og hva vi sammen har 
lyst til. Vi besøker ambassader, 

lokale frivillige organisasjoner 
og møter inspirerende aktivister 
eller helt vanlige mennesker. 
Etter studiereisen bruker vi 
god tid på å bearbeide det 
vi har opplevd sammen.

FN og internasjonal politikk
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Søk nå!

https://www.sundfhs.no/fn/

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

På studiereisen har vi fokus på å bli kjent med kulturen, de lokale og den politiske situasjonen i områdene vi besøker.
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I korte trekk
▪ 8-ukers studietur
▪ Globale spørsmål og utvikling
▪ Lær spansk

Reagerer du på at mange 
utviklingsland i Sør har 
rike naturressurser 
samtidig som flertallet av 
innbyggerne lever under 
fattigdomsgrensen? I Nord, 
i vår del av verden, blir det 
flere og flere milliardærer. 
Vi forbruker mer og mer 
av verdens ressurser på 
bekostning av natur, miljø 
og klima. Hvordan har det 
blitt slik?

På Solidaritet Nord-Sør ser 
vi på historie, internasjonal 
handel, økonomi og andre 
årsaker for å prøve å finne svar 
på hvorfor verden tilsynelatende 

blir mer og mer urettferdig.
Vi ser på utsatte folks 
livssituasjon og prøver å forstå 
hvordan deres liv påvirkes 
av den globale ulikheten.

Guatemala i 8 uker
Vi reiser på studietur til 
Guatemala i Mellom-Amerika. 
Etter et intensivt spanskkurs 
med en-til-en undervisning, 
er det ut på feltarbeid i små 
grupper som har valgt ulike 
tema å jobbe med. Eksempler 
på dette er utdanning, 
jordfordeling, kaffe, gruvedrift, 
kvinner og mayakultur. På 
studieturen vil vi gå bak 
turistfasaden, bo i vertsfamilier 

og knytte bånd som igjen 
skaper ekte solidaritet.

Globale spørsmål
Etter reisen bearbeider dere 
opplevelsene og formidler 
kunnskapen videre. Vi får besøk 
av spennende foredragsholdere 
og vi blir enige om f.eks. å sette 
i gang en solidaritetsaksjon, 
markere oss i lokalsamfunnet 
eller publisere noe.

Solidaritet Nord-Sør 
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Søk nå!

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/solidaritet-nord-sor/

Under studieturen til Guatemala og arbeidet på linja er fag som utviklingsstudier, 
samfunnsgeogra� og sosialantropologi sentrale elementer.



16

I korte trekk
▪ Miljøspørsmål
▪ Urbefolkningens perspektiv
▪ Regnskog og menneskerettigheter

Regnskogenes 
artsmangfold er unikt i 
verdenssammenheng.

Samtidig raseres miljøet med 
tømmerhogst, plantasjer 
og oljeutvinning. Vi jobber 
i skjæringspunktet mellom 
økologi, antropologi, 
historie og politikk. 

8 uker i peruansk Amazonas 
Vi bor med indianere og ser 
miljøproblemene med egne 
øyne. Vi reiser til Iquitos, 
en veiløs by i Amazonas. 
Her tar vi spanskkurs, før 
alle reiser enda lenger inn i 
regnskogen og bor sammen 

med indianerne i flere uker. 
Dette er en unik reise der du 
virkelig får innsyn i dagliglivet til 
urbefolkningen og miljøkampen 
i regnskogen. Det personlige 
vennskapet og kjennskapen 
forplikter og engasjerer oss. 

Feltarbeid
Feltarbeidet er en viktig del 
av studiereisen. Da jobber 
vi med temaer som vi er 
spesielt engasjerte i. Gjennom 
observasjon, dokumentasjon 
og samtaler skaffer vi 
oss førstehåndskunnskap 
som er helt unik innenfor 
de aktuelle temaene. 

Formidling og aktivisme
Etter studiereisen skal vi 
dele de erfaringene og den 
kunnskapen vi har fått i Peru. 

Vi gjennomfører en 
foredragsturné på to uker. 
Så fordyper vi oss faglig i 
temaer som vi vil lære mer 
om. Vi driver aktivisme eller 
jobber med andre ting som 
er relevante for regnskogen 
eller andre miljøspørsmål. 

Regnskog og aktivisme
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I korte trekk
▪ Miljøspørsmål
▪ Urbefolkningens perspektiv
▪ Regnskog og menneskerettigheter

Søk nå!

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/regnskog-og-aktivisme/

Gjennom studiereisen der vi blir kjent med indianerne i peruansk Amazonas, skapes 
engasjement for regnskog og menneskerettigheter som vi tar med oss hjem.
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I korte trekk
▪ Dyktige lærere og medelever
▪ Samspill og improvisasjon
▪ Fokus på utvikling av eget uttrykk

Høyt faglig nivå, og 
fokus på samspill, gehør, 
improvisasjon og utvikling 
av personlig uttrykk.

Praksis og gehør
Mange av dagens beste 
rytmiske musikere har gått på 
Sund. Vi jobber konsentrert 
med medelever som har 
kommet langt i sin musikalske 
utvikling, kombinert med 
engasjerte og dyktige lærere. 
Metodikken som ligger til grunn 
for undervisningen stammer fra 
jazzlinja ved NTNU og setter 
gehøret og læring uten noter i 
sentrum. Vi jobber også med 
å utvikle styrkene hos den 

enkelte elev og vektlegger 
utvikling av et personlig uttrykk.

Lær gjennom samspill 
Samspillet og dynamikken 
i klassen er avgjørende for 
et optimalt år. Vi fokuserer 
på å etablere gode 
gruppeprosesser, og setter 
sammen musikere vi mener kan 
utfylle hverandre best mulig.

Studiereise
Studiereisen skal gi inspirasjon 
både musikalsk og for annen 
læring. Reisemål vil være
ulike steder i Europa. I tillegg 
til opplevelsen av å reise og 
se nye steder, vil vi dra på 

studiebesøk og konserter 
og delta på workshops.

Reis på turné
Elevene drar på to ukers turné 
og har totalansvaret for turnéen 
(komponering, arrangering, 
booking og markedsføring), 
og er kanskje den viktigste 
musikalske læringsarenaen.

Jazz
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Søk nå!

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/jazz/

Du får muligheten til selv å spille konserter og oppleve noen av Norges beste jazzmusikere live og gjennom workshops.
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I korte trekk
▪ Mye fisking
▪ Masse turkunnskap - året rundt 
▪ Miljølære 

Har du lyst til å bruke et helt 
år på å utforske ulike typer 
av sportsfiske i Norge og i 
utlandet, samtidig som du 
lærer å ta vare på miljøet?

Bli med på to fantastiske 
studieturer. Vi tar deg med på 
storkveitejakt på Sørøya samt 
en fiskereise til det karibiske 
fiskeparadiset Belize. Kanskje 
vurderer du å studere biologi 
eller kanskje drømmer du 
om å bli sportsfiskeguide? 
Eller er du hobbyfisker? 

Uansett bør du ta et år 
på Sportsfiskelinja!

Ulike typer sportsfiske 
I løpet av skoleåret lærer du 
mye om hvordan man kan ha 
det fint på tur – året rundt! Du 
får prøvd mange ulike typer 
sportsfiske som fluefiske, 
havfiske, kystmeite, artsfiske 
og tropisk fiske. Du lærer også 
om de ulike miljøfaktorene 
som er viktig for fisken, og du 
lærer hvordan vi kan forvalte 
og ta vare på naturen.

To flotte studiereiser 
Dette er en linje for deg som 
liker å tilbringe mye tid ute. 
Vi reiser til Sørøya i Finnmark 
og fisker storkveite. Vi fisker 
røye og ørret på fjellet, laks 

i elva og storfisk i fjorden 
nedenfor skolen. Vi reiser på 
mange korte og lange turer 
lokalt og ellers i Skandinavia. 

Om vinteren reiser vi til 
Belize i Karibia, der vi jakter 
verdens raskeste og sterkeste 
fisker. Her lærer vi hvordan 
lokalbefolkningen jobber for 
å ta vare på korallrevene.

Sportsfiske
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I korte trekk
▪ Mye fisking
▪ Masse turkunnskap - året rundt 
▪ Miljølære 

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/sportsfiske/

Søk nå!

Vi reiser blant annet til Sørøya i Finnmark. Der jakter vi på storkveita!
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Tid til

Året på Sund var virkelig 
viktig for meg. Jeg startet 
på fotolinja uten å helt vite 
hva jeg skulle forvente, men 
sikker på at dette var noe jeg 
trengte. Og nå ser jeg hvorfor. 

Jeg trengte tid til å fylle med 
det jeg ville, tid til å prøve 
noe nytt uten å være redd for 
å feile. Være nysgjerrig og 
stille spørsmål jeg ikke hadde 
stilt før, og innse hvor lite jeg 
egentlig vet. Få lyst til å lære. 
Tid til å være meg selv, og 
i møte med nye mennesker 
forstå at det kan innebære 
mye mer enn jeg trodde. Møte 

lærere som man fort skjønner 
er mye mer enn lærere. Og 
møte mennesker som er 
så engasjerte at det er litt 
skummelt i starten, og plutselig 
bli engasjert i det samme selv. 
Kjenne hvor viktig alt vi lærer 
av hverandre er. Tid til å bli 
forelska i foto og lyset, finne min 
greie og se andre finne deres 
greie. Inspirere hverandre. 
Fotoinnleveringer som åpner 
øynene på en ny måte hver 
gang, bli mer oppmerksom 
på de rundt seg og verden. 
Tid til å oppdage et helt nytt 
sted på en helt ny måte ved 
å ta bilder, og på veien bli så 

ivrig at man stiller spørsmål 
på vaklende japansk uten å 
tenke over det, - oppdage at 
man har noe på hjertet. Tid til 
å føle fellesskap, bidra og ta 
ansvar fordi man har lyst. Bli 
hverdagen for hverandre. Lære 
mer om hva det vil si å være 
menneske, ved å se og bli sett 
-sånn på ekte. Tid til å puste 
litt, og til å hjelpe hverandre på 
dager det er litt vanskeligere 
enn andre. Bry seg og vise det. 

Året på Sund kan bli akkurat 
det du trenger det skal være, 
det ble det i hvertfall for meg!



Tidligere elever forteller

Søk nå!

23https://www.sundfhs.no/elever-forteller-om-sund/

Fotolinja
Ida Marie
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Ikke alle kan ha en jobb som 
de elsker, det er selvklart. 
Samfunnet i dag ligger bare 
enormt godt til rette for at dere 
kan få det. Eller gjør det nå 
egentlig det, er det virkelig 
så lett å ta disse valgene? 

Dette blir ofte kalt året du finner 
deg selv, noe jeg er uenig i. 
Dette er året du får lov til å 
dyrke deg selv, med de aller 
beste forutsetningene. Uten 
at noen puster deg i nakken, 
eller hever med øyenbrynet 
for du vil noe annet. Her får du 
en «highfive» heller, for at du 
faktisk tør å utføre noe du vil.
Dette er året du har muligheten 

til å møte en lærerstab, som 
ikke er av det slaget du har 
møtt før. Som kommer inn i 
klasserommet, fører fravær 
og starter rett på pensumet. 
Her er det ingen pensum, 
her er mennesket pensumet. 
Hva vil du, hvordan vil du 
gjør det, hvordan skal vi gjøre 
det sammen? Fellesskap. 

Dette året møter du alle mulige 
folk, som du aldri hadde sagt 
hei til fordi det kanskje ikke var 
godtatt, eller du rett og slett 
ikke bare har hatt interesse for 
det. Her får du muligheten, og 
oppmuntringen til å gjøre det. 
Du får muligheten til å være et 

barn igjen, om du er åpen og 
vil det. Klemme, leke, starte 
samtaler med helt tilfeldige 
personer. Bare gjøre alle disse 
tingene fordi det er morsomt, 
utfordrende, og spennende. 
Prøve nye instrumenter, fiske, 
snakke om politikk og miljø, 
ting du har tenkt mye på, men 
aldri fått utført av ulike grunner. 

Dette er det åpne året, som du 
selv velger hvordan skal bli. 
Starter du på folkehøgskole, har 
du så enorme muligheter for å 
lære mye om deg selv, 
og verden.

Det åpne året



Tidligere elever forteller

Søk nå!

25https://www.sundfhs.no/elever-forteller-om-sund/

Jan Olav
Sportsfiskelinja
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Livet på internatet
På Sund bor du på internat. 
Her kan du enten være sosial 
eller være på rommet. Vi 
har små stuer med kjøkken 
og kosekrok. Elevene 
arrangerer “heimekvelder” 
og sosiale aktiviteter. Du 
velger selv om du vil bo på 
dobbeltrom eller enkeltrom, 
og deler bad og toalett med 
de andre på korridoren.

Trening, øving, fritid
På Sund folkehøgskole har 
vi gymsal, treningsrom, 
fotballbane, og sandvolleybane 
få minutter fra Sund. Det er 
mange musikkøvingsrom, 
og mørkerom og fotostudio 
for fotoentusiastene. Biljard 
og bordtennis er populære 
aktiviteter. Peisestua er hjertet 
på Sund og er full av aktivitet.

Nærmiljø
Skolen har flotte muligheter til 
utendørs aktivitet i nærområdet. 
Idylliske Straumen sentrum 
ligger i gangavstand fra 
skolen. Her finner du apotek, 
bruktbutikk, matbutikker, 
bibliotek, kulturhus, kaféer 
og kunstgalleri, og en aktiv 
jazzklubb hvor du kan 
oppleve noen av Norges 
beste jazzmusikere.

Livet på Sund folkehøgskole 

Gjennom å gå på skole, 
bo og være sammen på 
fritiden, skaffer du deg 
venner for livet.
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Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

Foto: H
anna Finsrud

Søk nå!
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På folkehøgskole er det verken 
pensum, karakterer eller 
eksamen.
Vi satser på linjefag og fellesfag 
med høyt faglig nivå med engasjerte 
og dyktige lærere som tar elevene 
på alvor. Elevene lærer best når 
de gjør noe de liker, og elevene 
får stor innflytelse på innholdet 
i undervisningen. Slik ønsker vi 
å gi deg gleden ved å lære.

Felles arbeidsoppgaver
Folkehøgskolen slutter ikke selv 
om timen er over. Du skal lære 
å bo i et fellesskap. Derfor er 
kjøkkentjeneste, romvask og 
korridorvask en del av undervisningen.

Linjefag
▪ 15–18 timer per uke
▪ Ekskursjoner og studiereise
▪ Dette blir klassen din med faste ukentlige timer

Fellesfag
▪ 10–13 timer per uke
▪ Alle elevene på skolen er sammen
▪ Morgensamling, fysisk aktivi-

tet, kor og lørdagsskole
▪ Temadager med solidaritet, klima og 

miljø, og kunst og kultur i fokus

Valgfag
▪ Mer enn 30 forskjellige valgfag
▪ 3–4 valgfagperioder
▪ Du kan foreslå nye valgfag

Læringsglede
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Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/fellesfagene/

Søk nå!

Vi ønsker at du skal oppleve engasjement når du lærer. Et år med varierte læringsformer gir deg læringsglede.

Eksempler på valgfag 
▪ Yoga
▪ Filmhistorie
▪ Volleyball
▪ Kajakk
▪ Styrketrening
▪ Foto og mørkerom
▪ Dans
▪ Matlaging
▪ Klima og miljøvern
▪ Ølbrygging
▪ Kunstfag
▪ Språk/spansk
▪ Turn og akrobatikk
▪ Band
▪ Zumba
▪ Sti- og tursykling
▪ Friluftsliv
▪ Musikk og perkusjon
▪ Treskjæring
▪ Politikk og likestilling

Søk nå!
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– reis for å lære
Vi har et sterkt internasjonalt engasjement 
og derfor er studiereisene viktige.

Vi har et mangfold av linjer, og derfor er også 
studiereisene forskjellige. Noen av våre linjer har 
lange studiereiser, mens andre linjer har kortere 
reiser. Vi har fokus på å reise så miljøvennlig 
som mulig, og derfor reiser noen av linjene 
med tog eller buss. Et godt faglig innhold 
med gode opplevelser er alltid i sentrum.

På Sund folkehøgskole er ikke studiereisene 
ferieturer, men en viktig del av det faglige 
opplegget. Vi mener at vi har mye å lære 
av landene vi reiser til og folkene vi møter. 
Våre studiereiser gir deg noe du vanskelig 
kan oppnå ved å reise på egen hånd.

Studiereisene

Praksis i felten
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Kulturmøter

Bak turistfasaden
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Elevene på Sund 
folkehøgskole synes de blir 
bortskjemte med god mat.

Vi serverer deg fire måltider 
daglig. Måltidene er 
næringsrike, sunne og varierte.

Internasjonal mat
Vi serverer tradisjonskost, men 
på Sund er det også viktig 
å smake det ukjente og få 
inspirasjon fra andre land. Du 
får servert internasjonal mat 
til middag og frokost, som 
fransk, indisk eller peruansk 
mat, og får forberede deg på 
spennende smaker som du 
kan oppleve på studiereise.

Økologisk mat
Vi serverer en stor andel 
økologisk mat. Hjemmebakte 
økologiske brød, melk, ost og 
yoghurt, frukt og grønnsaker 
står på bordet. Sund er en 
Debio-godkjent skole, med 
Debios valørmerke i sølv.

Vegetar, vegan eller 
annen diett
Elever er forskjellige. Hvert år 
er det en god del vegetarianere 
eller veganere, noen som 
har cøliaki eller andre former 
for matallergi. Vi er opptatt 
av at alle skal få god mat, 
uansett diett, og uten at 
det koster noe ekstra.

Om økomat
▪ Økologisk mat er produsert 

uten kjemisk sprøyting og 
uten bruk av kunstgjødsel. 

▪ Dyr på en økologisk gård 
har større plass å leve på, 
og har det generelt bedre

▪ Økologisk matproduksjon er 
bedre for jorda, for klimaet 
og for menneskene.

God økologisk og hjemmelaget mat 

Basert på totalt 
matinnkjøp ved
Sund folkehøgskole
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Søk nå!

Sund folkehøgskole skoleåret 2023/2024

https://www.sundfhs.no/maten-pa-sund/

På skolen serverer kokkene hovedsakelig mat som er økologisk og hjemmelaget – og veldig god!
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Sund er en frilynt 
folkehøgskole, og er åpen 
for alle livssyn. Vi ble stiftet 
i 1868, og er Norges eldste 
folkehøgskole i drift. Skolen 
har plass til 115 elever.

Hvor?
Sund ligger vakkert til 
innerst i Trondheimsfjorden  i 
Inderøy kommune, omlag 
10 mil nord for Trondheim, 
med Steinkjer og Verdal 
som nærmeste tettsteder.

Hvordan reiser du dit?
Det er lett å komme seg til 
Sund. Det er 6 km fra E6 og 
jernbane/Røra stasjon, med 

tog stort sett en gang i timen.

Når?
Skoleåret 2023/2024 begynner 
26. august 2023 og avsluttes 
i midten av mai 2024.

Pris?
Kostnader for skoleåret 
publiseres på vårt nettsted: 
www.sundfhs.no/pris

Hvordan søke?
Du kan søke når du vil, men det 
lønner seg å være tidlig ute for 
å få plass på førstevalget ditt.

Tilbud om skoleplass 
gis fra 1. februar.

Adresse:

Sund folkehøgskole
Flagvegen 95
7670 Inderøy
Tel: 74 12 49 00
SMS: 489 57 928
E-post: info@sundfhs.no

Søk nå:
www.sundfhs.no/soknad

Fakta om skolen 

Besøk oss på nett:
▪ Nettsted: www.sundfhs.no 
▪ Instagram: @sundfhs #sundfhs 
▪ Facebook: Sund folkehøgskole 
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Søk nå!
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