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linja Mission 

Possible!

FORSVARET
LIGHT

nyhet

Helt ny
skole! 



skolen med det store hjertet!



Hos oss er det helse og livsglede 
som styrer hverdagen. Opplev mestring 
og samspill med andre. Sammen skal 

vi skape et fantastisk år!

KLAR FOR
NOE NYTT?



MISSION
POSSIBLE!

 Søk på nett: evjefhs.no



Er du eventyrlysten? Bli med på 
spennende nattlige oppdrag. Lær om overlevelse 

og prøv deg på leirdueskyting. Ta et år på Evje 
Folkehøgskole og linja Mission Possible!

MISSION
POSSIBLE!

1.



MESTRING.

SLITESTREK 
SELVFØLELSE.

SAMHOLD.



MESTRING.

SLITESTREK 
SELVFØLELSE.

SAMHOLD.

Sammen 
er vi mindre 

alene.
Odd, pilotelev 2018

“



som får fart på pulsen og adrenalinet.  

Ønsker du å oppleve og mestre 
spennende aktiviteter? Da er Mission
 Possible perfekt for deg! Øvelser og 
overnattinger ute vil utgjøre en rød 
tråd på denne linja.

Bli med på å løse oppgaver

eventyr-
lyst!

MISSION POSSIBLE!1.



Du vil få utfordret deg selv både fysisk og psykisk, lære å løse oppgaver 
på egen hånd og som lagarbeider. I løpet av et år med Mission Possible! 
får du virkelig kjenne på elementene og lære deg flere triks og knep enn 
du ante fantes!

• overlevelse i ulike årstider

• besøk på Forsvarsmuseum

• Boot Camp LIGHT

• leirdueskyting

• hinderløype

• Evje Klatrepark 

• rafting

• bruke kart og kompass

• utforske gamle bunkere

• infanteriløp

• markør for hjelpekorps

• ...og mye mer!

Mission Possible! passer for alle som er eventyrlystne, har pågangsmot og lyst på 

en liten utfordring både fysisk og psykisk. Du trenger ingen forkunnskaper. Nivået vil 

tilpasses den enkelte elev og gruppe.

HER ER NOE AV DET DU VIL OPPLEVE:



et år
Linjefag Evje Folkehøgskole har 6 linjer:

Mission Possible!  Her får du testet ut 
eventyrlysten din, og vil være med på 
spennende overnattinger.

Dyreomsorg  For alle som er glad i dyr! 
Både kjæledyr og bruksdyr.

Kreativt verksted  Dersom du liker å 
arbeide med hendene og lage ting, er 
dette linjen for deg.

Musikk  Har du en drøm om å spille 
i band, eller lage egne låter? Dette er 
linja for deg som er interessert i musikk.

Psykologi  Lurer du noen gang på 
hvem du er og hvor du kommer fra? 
Lær mer om hvorfor vi er så 
forskjellige, men likevel så like.

Friluftsliv LIGHT  Liker du å være 
ute i naturen, men ønsker ikke de mest 
ekstreme turene? Bli med oss og utforsk 
naturen i nærområdet rundt skolen. Evje 
er en naturperle med flott natur! 

1.

2.

4.

3.

5.

6.

Hver morgen har vi morgensamling der ansatte eller elever presenterer 
noe de brenner for. Da får du sjansen til å oppleve hva de andre driver med på de 
ulike linjene. Ved lørdagsseminarene kommer gjerne en gjesteforeleser, eller så har 
vi ulike aktiviteter. Vi vil også se på muligheten til å danne et skolekor hvor alle  
kan få være med.

MED OPPLEVELSER



• Årbok

• Ballspill

• Bokbadet

• Dagens trim

• FilmBonanza

• Fisking

• Fotball

• Frivillighet

• Handy man/woman

• Hybelmat-kokken

• Jobbsøk og CV

• Låtskriving

• Lek og spill

• Miljø og Bærekraft

• Musikk - vi jammer

• Ta med eget instrument

• Revy

• Strikking

• Studieteknikk

• Tegning og maling

• Tekstproduksjon - lær å 

skrive dikt og tekster

• Urix - vi ser utdrag fra 

nyhetsprogrammet og 

diskuterer

• Volleyball

• Yoga

Evje Folkehøgskole gir deg muligheten til å lære mer enn bare linjefag!  Hos 
oss er sunt kosthold, bevegelse og mestring viktig. Gjennom året vil du derfor 
ha fag som handler om hverdagsmestring. Her er noen eksempler:

Valgfag Her er noen av valgfagene du kan velge mellom:

Fellesfag

Vi vil at elevene våre skal bli kjent på 
tvers av linjene, ha mange fellesopplevelser 

og få utfordringer sammen.

Folkehøgskoleelever gjennom alle tider sier at elevkveldene er noe av det beste 
i året. Slik blir det på Evje også. På elevkveldene er det elevene som er vertskap. 
Dere serverer god mat, lager sceneshow og har ansvaret for aktiviteter utover 
kvelden. Det er bare å begynne å glede seg!

• Personlig/hverdagsøkonomi

• Samfunnsfag og   

internasjonale spørsmål

• Kommunikasjon og  

samhandling 

• Ernæring

• Matlaging

• Friluftsliv, aktivitet og  

treningslære



DYRE-
OMSORG

 Søk på nett: evjefhs.no



Banker hjertet ditt for dyr? 
Ta et år på Evje Folkehøgskole og linja 

Dyreomsorg, og lær mer om dyrene 
vi omgir oss med.

DYRE-
OMSORG

2.



Vi er tett knyttet opp mot flere besøksgårder  
rundt skolen og vil ta del i den daglige driften av 
gårdene og stell av dyrene. Du kommer til å være 

sammen med hunder og katter, og lære 
hvordan et hundepensjonat drives.

HER ER NOE AV DET DU VIL VÆRE MED PÅ

DYREOMSORG2.

• Dyrestell (og kos!)

• Hundetrening

• Være sammen med og lære   

om terapihunder

• Adferdslære

• Ridning

• Innblikk i hvordan dyrevern-  

organisasjoner arbeider

• Fiske (røyke, grave)

• Stjernetitting

DETTE SKAL VI LÆRE OM/GJØRE:



Trives du sammen med dyr? Har du lyst til å lære mer om 
dyrene vi omgir oss med? Da er dette linja for deg. 

Du skal naturligvis få sjansen til å ri og være sammen med hester 
og andre gårdsdyr. Målet vårt er at du skal få jobbe tett med dyr 

og lære om dyr. 

Dyreomsorg passer for alle som trives sammen med dyr og som vil lære 

mer om samspillet mellom dyr og mennesker.



FRILUFTSLIV...            LIGHT

3.

 Søk på nett: evjefhs.no



Liker du å være ute, uten å gå 
de mest krevende turene?

FRILUFTSLIV...            LIGHT

Bli kjent med naturen – og utforsk de idylliske 
omgivelsene i skolens nærområder.  Ta et år på Evje 

Folkehøgskole og linja Friluftsliv LIGHT.



Naturen. 
Fremtiden.

Livet. 

I fellesskap drar vi på akkurat passe lange 
turer i flotte naturomgivelser. Sammen løser vi 

utfordringer og lærer om naturen.

FRILUFTSLIV LIGHT3.



Er det mulig å overleve med det naturen har å by på? 
Vi bygger vår egen leirplass som blir klasserommet vårt. 
Det er utgangspunkt for å lære om naturen og vår rolle i den.

• Bygge gapahuk

• Lage bålgrop til matlaging

• Sanke og høste

• Lage god turmat

• Enkel utstyrslaging

• Overnatting i gapahuk, under åpen 

himmel, i snøhule

• Stjernetitting

• Aking

• Skiturer, gåturer

• Padling

• Spikking

• Fiske (røyke, grave)

Friluftsliv LIGHT passer for alle som har lyst til å utforske naturen. Du behøver 

ikke å være friluftslivsmenneske eller i god form før du begynner!

HER ER NOE AV DET DU VIL VÆRE MED PÅ



hverdagsmestring

Naturen. 
Fremtiden.

Livet. 



Vi gleder oss til å ta imot deg på 
den flotte, nye skolen vår! Vi vil utfordre 

deg og hjelpe deg med å arbeide inn en 
sunnere livsstil.  Sammen med andre 

vil du oppleve mestring, og ha det gøy!

Du skal få være med og lage mat, og 
lære om ernæring. I kantina vår tilbyr 
vi smakfulle retter, også for deg som 

er vegetarianer eller veganer.

SUNN
LIVSSTIL



KREATIVT
VERKSTED

4.



KREATIVT
VERKSTED

Liker du å skape med hendene, lage 
noe nytt av gammelt, lære nye teknikker? 

Ta et år på Evje Folkehøgskole og 
linja Kreativt verksted.

 Søk på nett: evjefhs.no



KREATIVT VERKSTED4.

Redesign, blomsterbinding, tegning, enkel 
søm o.l. Perfekt for deg som liker å arbeide 
med hendene. Vi satser på allsidighet! 

Her får du sjansen til å utforske din 
kreativitet. Vi kan love at du kommer 
til å oppleve skaperglede og mestring.
Sammen skal vi finne på masse gøy!

HER ER NOE AV DET DU VIL VÆRE MED PÅ:

Kreativt Verksted passer for alle som trives med å bruke fantasien, som liker 

å skape, som liker å bruke hendene og som har lyst til å lære noe nytt.

• Blomsterbinding

• Enkel sømteknikk

• Geriljabrodering 

• Strikking/hekling

• Plantefarging 

• Tegning

• Smykker

• Stofftrykk/batikk

• Bruke av naturens 

skattekammer



I vårt nye skolebygg og internat har 
alle rommene egne bad med dusj og wc. 

Vi har både enkeltrom og dobbeltrom 
med høy standard. Alt er helt nytt!

Internatet er delt i boenheter og hver 
enhet har en liten elevstue.

Mat og opphold er inkludert i 
prisen for linja du velger.

ALL 
INCLUSIVE



læring uten press!



Lær i ditt eget tempo 
sammen med medelever og 

lærere som vil deg vel. Opplev 
mestring og opparbeid deg en

slitesterk selvfølelse.

EN 
STRESSFRI

SONE



MUSIKK

5.

 Søk på nett: evjefhs.no



Er du glad i musikk? Vi jobber med 
låtskriving, lærer å spille instrumenter, 

jammer og komponerer. Ta et år på Evje 
Folkehøgskole og linja Musikk.

MUSIKK



Har du lenge hatt en drøm om å spille i band? Lær deg 
å spille et instrument eller utvikle din stemme – og opplev hvor gøy 

det er å spille og synge sammen med andre. Lær om låtskriving 
og elektronisk musikkproduksjon. Spill intrumenter alene eller 

sammen med med andre. 

spille i 

BAND 
O

MUSIKK5.



På denne linja vil du lære om låtskriving og elektronisk musikk-
produksjon. Kanskje ender låta di på Spotify? Mest av alt skal vi 
ha det gøy sammen, og leke oss med musikk.

DETTE SKAL VI LÆRE OM

• Låtskriving

• Akustiske og elekstriske instrumenter

• Elektroninsk musikkproduksjon

• Samspill i gruppe

Musikk er linja for deg som er interessert i musikk! Om du liker å synge, spille 

instrument eller lage musikk, ta et år på Evje Folkehøgskole og linja Musikk.



6.

 Søk på nett: evjefhs.no



PSYKOLOGI

Er du nysgjerrig på den 
du er, og hvordan du er blitt du? 

Lær mer om hvorfor vi er så forskjellige og likevel så like, 
jobb praktisk med mennesker, bli kjent med deg selv 

og andre. Ta et år på Evje Folkehøgskole 
og linja Psykologi.



PSYKOLOGI6.

Tenker du noen gang på hvordan du skulle ønske du var? Kan alle 
handlinger forklares? Dette er store spørsmål som ikke er lette å svare 
på. Vi håper at du etter et år hos oss vet litt mer om hvordan mennesker 
er satt sammen, hva som former oss, hvorfor vi gjør som vi gjør og litt 
mer om hvem du er og hva som er viktig for deg.

• motivasjon

• indre og ytre påvirkning

• rett og galt

• praksis i barnehage/andre 

institusjoner

• fysisk og psykisk helse

Psykologi passer for alle som vil vite mer om hva som får oss til å fungere 

både alene og sammen med andre, og som har lyst til å snakke om de store 

spørsmålene i livet.

DETTE SKAL VI LÆRE OM / AKTIVITETER:



Evje er inngangsporten til vakre Setesdal, og 

ligger i Evje og Hornnes kommune ca 6 mil 

nord for Kristiansand. Evje Folkehøgskole 

holder til på Evjemoen.

Det er lett å komme seg hit; du kan ta buss 

fra Kristiansand, Arendal, Oslo og Bergen 

med Setesdal Bilruter, Konkurrenten.no, 

Haukeliekspressen og Norway Bussekspress. 

Kommer du med fly eller tog til Kristiansand 

er det enkelt å komme seg videre opp til Evje 

med buss. Ta kontakt med oss, hvis du ikke 

finner utav det – vi hjelper deg gjerne.

Hvor er Evje?

Kino (ligger i et av nabobyggene, ca 50 m) Friidrettsanlegg/stadion på Evje 
(ca 1,5 km) og et på Hornnes (ca 4 km) Hoppbakker (ca 1,5 km) Langrennsløyper 

(100 m) Bowling (3,5 km) Sandvolleyballbane (50 m) Fotballbaner (50 m) Frisbeegolf 
(50 m) Fiskevann (20 m) Rafting (15 km) Klatring (15 km) Badestrand (1,5 km) 

Mange fine fjellturer i umiddelbar nærhet Evje Sentrum - shopping (4 km) 
Mineralpark m/zipline (10 km)

• Helt nytt skolekjøkken med flere   

matstasjoner a là Masterchef

• Gymsal med styrketreningsrom    

og spinningsykler

• Spennende tidligere militære   

bygninger - over og under bakken

Hvordan kommer jeg meg dit?

Hvordan søke?

Du kan søke når du vil. Vi begynner å ta inn 

elever fra 1. februar. Etter dette er det løpende 

opptak – det vil si at dersom det fortsatt er 

plass, får du komme inn. Men det lønner 

seg å søke tidlig, for å få plass på den linja du 

ønsker. Søknadsinfo finner du på evjefhs.no

Skoleåret

Skoleåret begynner i august 2019 og 

avsluttes mai 2020. Det koster kr 117.00,-

for et år på Evje Folkehøgskole. 

Fasiliteter

 Søk på nett: 
evjefhs.no



SØR-
AFRIKA



Fellesturen til Sør-Afrika kommer til å 
bli et av mange høydepunkter. Ta et år 

på Evje Folkehøgskole, og bli med på tur! 
Reisen er inkludert i linjeprsen.

SØR-
AFRIKA

SKOLETUR



Bli med på en uforglemmelig reise 
med masse opplevelser! Ta et år på Evje 

Folkehøgskole og bli med på skoletur 
til Sør-Afrika.

Bli med på safari med “the 
big five”, bad med pingviner, 
besøk Robben Island hvor 
Nelson Mandela satt fengslet 
i 27 år, hvalsafari, opplev Table 
Mountain og se den vakreste 
solnedgangen fra Signal Hill. 

Vi vil besøke hjelpeorganisa-
sjoner som arbeider i towns-
hiper hvor de fattigste bor, vi 
vil besøke organisasjoner som 
arbeider med bærekraftig ut-
vikling og dyrevelferd, og vi vil 
legge ut på en road trip langs 
idylliske Garden Route hvor vi 
også finner verdens høyeste 
strikk hopp!



Sør Afrika – landet med 
de store kontraster, 
mangfold, hjertevarme 
mennesker, rikt dyreliv 
og storslagen natur! 
Bli med på fortryllende 
opplevelser og minner 
for livet!

SKOLETUR

Vi utforsker fantastiske og spennende 
Cape Town med det pulserende storbylivet 
hvor impulser fra alle verdenshjørner er i et 
herlig samspill. Vi lærer mer om apartheid, 

og Sør Afrikas innholdsrike historie.



Vi ønsker at vår skole skal 
– være en stressfri skole med læring uten press

– bidra til slitesterk selvfølelse
– gi hverdagsmestring

– være inkluderende og bidra til toleranse
– gjøre elevene til ansvarlige deltakere i samfunnet

– føre til en aktiv, naturlig og sunn livsstil
– spre livsglede og håp

Evje Folkehøgskole er frilynt.
Vi har plass til 100 elever.

Velkommen til 
skolen med det store hjertet!

Evje Folkehøgskole Jørgen Løvlandsveg 7, 4735 Evje 

e-post: post@evjefhs.no // telefon: 37 40 05 55 // evjefhs.no
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