SOMMERBREV FRA ELVERUM FOLKEHØGSKOLE
Kjære alle fotoelever! Velkommen til et spennende og lærerikt år på
Foto/Opplevelser 2017–2018.
Her kommer informasjon om starten av skoleåret, og en oppdatering fra linja.
Skolestart: Søndag 20. August. Innsjekk med utdeling av internatrom hele
dagen. Åpningsprogram kl. 16:00.
Første skoleuke: Vi blir kjent med skolen, internatene, rutiner og hverandre.
Det blir presentasjon av lærerne, informasjon om valgfag, og dere får velge
valgfag for høstsemesteret. Vi starter opp arbeidet på Foto/Opplevelser, og
bruker tid på å bli kjent i klassen, og på å forberede fjelltur.
Andre skoleuke: Denne uka drar vi til Jotunheimen. Turen er en perfekt for å
komme i gang med fotograferingen; med flott natur, fjell og
blide/slitne/svette/gode ansikter.
Tredje skoleuke: Denne uka starter vi med vanlig timeplan. Dette er første
uke med valgfag, fellesfag, linjetimer og alle normale rutiner.

Skoleåret er satt sammen av linjeuker, valgfaguker og temauker.
Linjeukene brukes utelukkende til linjeaktivitet. Flere av disse ukene brukes
til studieturer, men også til workshops og prosjekter.
Valgfaguker er «vanlige» uker. De består av to linjedager med linjefaget,
fellesfag, husgruppemøter, romvask, elevkveld, programkveld, seminar på
lørdager, danningstime og alle de valgfagene du velger for semesteret.
I temaukene driver hele skolen med den samme aktiviteten. Temauka i
høstsemesteret kalles «Rare Eventyr», og hele skolen setter opp egne
versjoner av våre kjente og kjære folkeeventyr for skolebarn i området.

Temauka etter jul kalles «Elverum folkhighschoolympics», og er vår helt
egen olympiade. Du kjemper for landet ditt i øvelser som sparkstafett,
snøballduell, sjakk, Wii bowling og isbading.
Bærekraft blir et viktig fokus gjennom skoleåret, og du bli med på ulike
prosjekter for å gjøre skolen og deg selv mer bevisst og bærekraftig.

FOTO/OPPLEVELSER
Mitt navn er Eivind, og jeg er lærer på Foto/Opplevelser. Jeg har jobbet på
Elverum folkehøgskule siden 2010. Jeg er utdannet mediedesigner og
medialærer, og har stor interesse for foto, film, design og web. Dette blir mitt
tredje år som lærer på linja Foto/Opplevelser, og jeg gleder meg veldig til å ta
fatt på skoleåret og bli kjent med hele klassen! Jeg har akkurat blitt pappa for
første gang, og skal ha pappapermisjon i starten av skoleåret. Dere møter
meg i oppstarten, men det er Ingvild Aabakken og Halvor Mykleby som skal
være med dere frem til november.
Det er veldig mye å se frem til. Vi skal reise masse i løpet av året, og du skal
få prøve mange teknikker innen foto og film. Vi starter med innføring i
kamerabruk, og det blir mange gode tips for å ta bedre bilder. Det blir også
innføring i bruk av Photoshop og et program som heter Adobe Bridge. I løpet
av året går vi gradvis videre til mer avanserte teknikker, og vi jobber med
analoge bilder i det «magiske» mørkerommet.
Reiseplanen er som følger: København på høsten, Lofoten og Budapest i
mars, og på slutten av året en interrail der dere i stor grad påvirker reiseruta.
Vi jobber med å bli stadig mer bærekraftige, og vil prøve å legge opp reisene
deretter. Det betyr at vi i samråd med dere elever kanskje kan komme på
noen enda bedre idéer både for når, hvor og hvordan vi reiser. Når vi kommer
hjem jobber vi hardt og effektivt med å redigere bilder, klippe film og
produsere nettgallerier og utstillinger.
Jeg anbefaler deg å følge med på nettsiden vår http://elverumfhs.no. På
linjesiden for Foto/Opplevelser kan du lese om linja og se bildegallerier og film
fra aktiviteter og reiser på linja. Hvis du ikke allerede gjør det anbefaler jeg
også å følge skolen på Instagram (@ElverumFHS og #elverumfhs), Facebook
og YouTube. Skolen har også Snapchat (ElverumFHS).

Til slutt en liten huskeliste:
• Sjekk at du har gyldig pass ut hele skoleåret (+ 6 mnd)
• Har du bankkort som fungerer i utlandet?
• Har du reiseforsikring? Ofte dekker dine foreldres forsikring også deg
• Ta med «Europeisk helsetrygdkort», (www.helfo.no)
• Ta med bærbar Pc/Mac, (+ minnepenner og ekstern HD hvis du har)
• Digital speilrefleks (spør meg gjerne hvis du trenger kjøpetips)
• Gamle analoge fotoapparater for 135/120 film
• Klær som tåler vær og vind, også om vinteren
• Godt fottøy som joggesko, tursko, innesko
• Utstyr til eventuelle valgfag du ønsker (dette kan være trenings- og
badetøy, sovepose, termos, lommelykt osv)

Ha en god sommerferie. Jeg gleder meg veldig til å møte dere alle i slutten av
august! Har du spørsmål kan du veldig gjerne kontakte meg.

Med vennlig hilsen
Eivind E. Høimyr, Ingvild Aabakken og Halvor Mykleby
Kontakt
eivind@elverumfhs.no
40 55 06 95

