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– Å jobbe med kunst er 
jo drømmen, sier Marieke 
van den Burg fra Kunst-
og design-linjen på Åsane 
folkehøgskole. 

Tekst og foto
Kristine Rande
Kristine@aasanetidende.no

Et år på folkehøyskole sies å 
være et annerledes år. Ofte fin-
nes det et hav av linjer å velge 
mellom, enten det er kreativt, 
sportslig, politisk eller annet. 
Åsane Tidende har tatt en prat 
med elever fra tre ulike linjer ved 
Åsane folkehøgskole.

Mye ulikt
Først møter vi Ada Veidal Hansen, 
Ivar Aarønæs og Marieke van den 
Burg fra linjen «Kunst og design».
Denne linjen ble i år endret fra 
å være en ren kunstlinje, ifølge 
lærer Ingunn Halland.
Vi spør Hansen og van den Burg 
hva som er det beste ved denne 
linjen.
– Jeg liker at det er veldig mye ulikt 
vi skal gjennom. Blant annet har 
vi hatt et kjekt samarbeid med 
skriveverksted-linjen, forteller 
van den Burg. 

– Hvorfor valgte dere denne linjen?
– Fordi jeg liker å drive med det 
jeg gjør, smiler Hansen.
Hun forteller videre at hun hadde 
kunstfag på videregående, og at 
hun ønsket å fortsette med det.
– Jeg valgte kunst og design 
fordi jeg ønsket å bli bedre både 
analogt og digitalt, sier van den 
Burg. 
Hansen skyter inn at det er stor 
frihet på linjen. 
– Oppgavene er veldig åpne, og 
du får drive mye med det du har 
lyst til, opplyser hun. 

Produktdesign
– Kan dere nevne noen eksempler 
på ting eller kunstverk som dere 
har lagd?
– Vi har for eksempel lagd tre-
skulpturer, svarer van den Burg. 
– Vi har jobbet litt med å designe 
miljøvennlig emballasje, sier 
lærer Halland.
Hun legger til at de prøver å ha 
litt ekstra fokus på samfunns-
aktuelle tema. 
– Vi driver også med konstruk-
sjon og form, og jobber ofte 
sammen i grupper. Hovedfokus 
på linjen er nå produktdesign, 
konstaterer hun.

Elevene forteller at det også 
er lagt opp til en klassetur til 
Barcelona.
– Der skal vi se mye kunst og 
arkitektur, forteller Halland.
– Det blir veldig gøy, smiler 
Hansen. 
Halland nevner også at det er 
fordeler ved at skolen ligger så 
nært Bergen sentrum.

– Vi har vært og sett på kunstut-
stillinger, besøkt kunstnere og 
besøkt gallerier, forteller hun. 

Drømmen
Elevene blir spurt om de ønsker 
å jobbe med kunst senere i livet.
– Jeg ønsker å ha det både som 
hobby og som jobb, svarer van 
den Burg.
Hun forteller at hun valgte å 
kaste seg på et folkehøyskole-år 
fordi hun ikke var helt klar for 
studering.
– Da tenkte jeg at det kunne passe 
å gjøre dette istedenfor.
Aarønæs forteller at han valgte 
et år på folkehøgskole fordi han 
ikke visste konkret hva han ville 
videre.
– Men jeg vil gjerne jobbe med 

design senere, sier han, og 
utdyper at han tidligere var 
veldig interessert i å jobbe med 
noe tredimensjonalt. Nå har han 
flere jern i ilden.
– Jeg liker godt grafikk også, 
smiler han.
Hansen forteller at hun lenge 
ønsket å bli arkitekt. 
– Nå er jeg litt usikker, men jeg 
vil gjerne ha en jobb som gjør at 
jeg kan arbeide kunstnerisk. Jeg 
vil helst ikke ha en vanlig åtte til 
fire jobb, konstaterer hun. 
– Å jobbe med kunst er jo drøm-
men, skyter van den Burg inn.

Tegninger
– Hva er dere mest fornøyde med 
av det dere har produsert?
– Jeg va nt nettopp en 

logokonkurranse i klassen, så 
jeg er ganske fornøyd med den. 
I tillegg er jeg fornøyd med bokil-
lustrasjonen, svarer Aarønæs. 
Hansen tenker også godt om 
illustrasjonen hun har laget.
– Den ble jeg etter hvert ganske 
fornøyd med, smiler hun.
– Det er litt det samme for min 
del, sier van den Burg.
Hun legger til at hun også fikk 
solgt noen tegninger til andre 
på skolen.

Lærer Ingunn Halland konsta-
terer at denne linjen skal være 
en plass hvor elever kan teste ut 
ulike aspekter innenfor faget.
– Det kan fungere som et spring-
brett videre, sier hun.
– Og du lærer mer enn du kanskje 

er klar over, avslutter van den 
Burg. 

På linjen «Musikk og vokal» 
finner vi de tre muntre jentene 
Torunn Prestø, Amanda Malm og 
Ingvild Sandvold. Her stortrives 
de.

Fikk anbefaling
– Hvorfor valgte dere denne linjen?
– Jeg er glad i å synge og spille 
musikk, hvilket jeg begynte med 
da jeg var ti år gammel, forteller 
Sandvold.
Malm forteller at hun alltid har 
vært interessert i piano.
– Jeg ville ta et år hvor jeg gjorde 
noe annet enn vanlig skole, noe 
som var kjekt, sier hun.
Prestø har holdt på med musikk 

Scene, sang og sam funnsaktuell kunst

KUNST OG DESIGN: – Vi har blant annet lagd treskulpturer, svarer Marieke van den Burg (til venstre). Fra høyre:  Ada Veidal Hansen, Ivar Aarønæs. 
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hele livet, og fikk anbefalt Åsane 
folkehøgskole av en onkel. 

Mest hobby
De tre er enige om at de har det 
veldig kjekt.
– Vi lever i en liten boble, smiler 
Sandvold. 
Malm presiserer at man kommer 
veldig nær hverandre i en slik 
klasse.
– Her kommer vårt sanne «jeg» 
frem, sier hun.
– Ja, vi er jo sammen hele tiden, 
sier Prestø enig. 

– Tenker dere at musikk blir jobb 
eller hobby i fremtiden?
– Jeg tror det blir mest en hobby, 
svarer Sandvold.
Malm synes det virker kult å 

jobbe med musikk, men tror at 
hun kommer til å gjøre det på 
siden.
– Jeg tror også at det vil bli mest 
en hobby, svarer Prestø.

Mye å gjøre
De tre jentene forteller at det blir 
mye sang om dagen.
– Vi synger mye, og har ulike 
opptredener. Før jul sang vi på 
eldresenteret og i kirken, for 
eksempel, forteller Malm.
Hun legger til at de synger stort 
sett hver dag. 
– Man merker at man blir bedre 
og bedre.
Elevene forteller at de også får 
velge mellom to instrumenter: 
piano og gitar.
– Men noen velger begge, sier 

Sandvold.

– Hva er det kjekkeste med å gå 
her?
– Det kjekkeste er folkene, svarer 
Prestø smilende.
Sandvold synes også at miljøet 
er det beste.
– Jeg synes det er kjekt at man 
kjenner at man utvikler seg og 
lærer mye, sier Malm.
De er alle enige om at de har fått 
utrolig mye ut av året så langt.
– Du lærer så utrolig mye. For 
eksempel lærer du å stå fremfor 
folk, meddeler Sandvold. 
– Det er også litt kult at vi får så 
mye å gjøre. Det skjer mye her, 
presiserer Malm fornøyd.

Bør ha lærelyst
– Har dere noen råd til andre 
som ønsker å starte på «Musikk 
og vokal»?
– Vær glad i musikk, råder Malm.
Sandvold tror det er en fordel 
med lærelyst.
– Ja, og man har tilgang til øving 
ofte, så det er opp til en selv å 
benytte muligheten, tilføyer 
Malm til slutt.

Åsane Tidende beveger seg 
videre til linjen som heter 
«Teater og impro». Her møter 
vi skuespillerne Håvard André 
Lie, Madeleine Strømseth og Eva 
Marie Mikkelsen.

Vil fortsette
Vi spør elevene hvorfor de valgte 
nettopp denne linjen.
– Jeg synes impro er en viktig del 
av teater, og det er ikke så mange 
folkehøgskoler som tilbyr begge 
deler. Mange skoler har teater, 
men ikke impro, sier Mikkelsen.

– Har dere drevet med teater før?
– Nei, svarer Lie og Strømseth.
– Jeg har gått på teater tidligere, 

Scene, sang og sam funnsaktuell kunst

KUNST OG DESIGN: – Vi har blant annet lagd treskulpturer, svarer Marieke van den Burg (til venstre). Fra høyre:  Ada Veidal Hansen, Ivar Aarønæs. 

KUNSTNERDRØMMER: – Jeg vil gjerne jobbe med design senere, sier Ivar Aarønæs.

INNBLIKK I SAMFUNN: – Vi prøver å ha litt ekstra fokus på samfunnsaktuelle tema, 
sier lærer på «Kunst og design», Ingunn Halland.

FLOTTE ILLUSTRASJONER: Elevene ved «Kunst og design»-linjen samarbeidet 
med linjen «Skriveverksted» for å skape tekst og bilde. 

LES MER NESTE SIDE
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sier Mikkelsen.
Lie forteller at han var ferdig med 
en fagprøve, og ønsket å teste noe 
nytt.
– Å ta et år med teater på folke-
høyskole er ganske uhøytidelig. 
Da er det ikke krav om at man må 
ta et treårig løp, sier han.

– Ønsker dere å fortsette med 
skuespill senere?
– Jeg håper å fortsette i en eller 
annen retning, i hvert fall, sier 
Lie.
Strømseth synes også det virker 
som en kjekk tanke.
– Jeg tenker også at vi kan få bruk 
for det vi lærer her i andre sam-
menhenger, sier hun.
Mikkelsen er klar på at hun 
ønsker å bli skuespiller.
– Jeg vil se om jeg kan drive med 
dette på fulltid, og har konkludert 
med at det er dette jeg har lyst til 
å gjøre, konstaterer hun.

«Syke» roller
– Hva er det beste med denne 
linjen?
– På teaterlinjen blir man knyttet 
godt sammen, sier Lie.
– Ja, og det er sykt koselig, sier 
Strømseth.
Mikkelsen påpeker at man må 
spille på lag med sine medelever 
hele tiden.
– Og vi dummer oss ut sammen, 
sier Lie lattermildt.
Mikkelsen synes det er kjekt at 
hun får utfordre seg selv.
– Du gjør ting du ikke ville gjort 
til vanlig, sier hun.

– Hva slags roller liker dere helst 
å spille?
– Jeg synes det kan være gøy å 
spille noen som er litt rar, ler 
Strømseth.
Hun legger til: for det er ikke helt 
slik jeg er. 
Mikkelsen er enig i at det kan 
være gøy å spille karakterer som 

er ulik henne selv.
– Ja, og det er alltid et eller annet 
ved en karakter som minner om 
deg selv, uansett hvem du spiller, 
legger Lie til.

Mange om beinet
Elevene blir spurt om de ønsker 
å satse på skuespill i film eller 
på teater. 
– Teater, svarer Mikkelsen uten å 
nøle, og Lie nikker enig.
– Jeg har tenkt mer på film, men 
likevel har jeg sjekket mulighe-
tene for utdanning innen teater, 
sier Strømseth.

– Oppfatter dere at dette er et 
vanskelig yrke å satse på?
– Det er jo mange om beinet, 
erkjenner Lie.
Mikkelsen oppfatter at det er et 
ustabilt yrke.
– Samtidig har alle yrker noe 
positivt og negativt ved seg. 
Likevel er det ingen tvil om at 
dette er et yrke med mye konkur-
ranse, sier hun.

– Hva er det vanskeligste ved 
skuespill?
– Kanskje det å pugge tekst, i 
hvert fall akkurat nå, svarer 
Strømseth. 
Mikkelsen synes det kan være 
vanskelig å gå fra et stykke til et 
annet.
– Å gå fra barneteater og rett til 
krim kan være utfordrende, sier 
hun.

Til slutt har elevene ved «Teater 
og impro» noen råd å gi andre 
som vurderer det samme.
– Det handler om å ha det gøy, 
men man må utfordre seg selv. 
Her kan du ikke bare sitte i en 
boble, sier Strømseth.
Lie påpeker at man kan bli kvitt 
sceneskrekk etter et år på denne 
linjen.
– Ja, sier Mikkelsen enig.

Åsane videregående skole skal fra neste skole-
år ikke ha utdanningstilbud innen restaurant- 
og matfag. 

Tekst og foto: Kristine Rande
kristine@aasanetidende.no

Haakon Melsom, avdelingsleder ved restaurant-og 
matfaglinjen ved Åsane videregående skole, forteller 
at det høsten 2016 ble bestemt at all Restaurant- og 
matfagutdanning innenfor Bergen kommune (Åsane 
videregående, Årstad videregående og Austrheim vide-
regående) skulle samlokaliseres på Sandsli videregående 
fra og med høsten 2018. 
Høsten 2017 ble det gjort endelig vedtak, og her ble det 
bestemt at klassene fra Åsane og Årstad skulle flyttes 
til Sandsli.

– Hordaland fylke mener at ved å bygge opp en stor 
avdeling for restaurant- og matfag på Sandsli vil man 
kunne bygge opp et bredt fagmiljø og gi elever et innblikk 
i alle fagområdene, forteller Melsom.

Han legger til: 

– Dessverre vil det ikke bli tilbudt kjøttfaglig utdan-
ning på Sandsli. Dette grunnet blant annet manglende 
lærekontrakter innen kjøttfagene.

Slutt for restaurant- og matfag i Åsane

MÅ TIL SANDSLI: Høsten 2017 ble det bestemt at klassene fra Åsane og Årstad skulle flyttes til Sandsli. 

BLIR UTFORDRET: – Det handler om å ha det gøy, men man må utfordre seg selv. Her kan du ikke bare sitte i en boble, sier 
Madeleine Strømseth (midten). Fra venstre: Eva Marie Mikkelsen, Håvard André Lie.

KOSELIG PÅ MUSIKK OG VOKAL: – Her lever vi i en liten boble, sier Ingvild Sandvold (midten).  Fra venstre: Torunn Prestø, og 
Amanda Malm.


