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SKAP Kreativ Folkehøyskole
Vi dyrker kreative rebeller og skapere

skapfhs.no

Frilynt folkehøyskole

Livet på SKAP
«Skap Kreativ Folkehøyskole er en frilynt folkehøyskole. Vår visjon er å utfordre skaperkraften og motet i mennesker. Våre verdier er åpen, leken, modig og nysgjerrig».

En dag på vår folkehøyskole ser omtrent slik ut:
- SKAP-talk, som er vår morgensamling der vi blant annet blir kjent med elever, ansatte
og stipendiater, samt byen vi bor i
- Frokost
- Linjefag / fellesfag / valgfag
- Lunsj
- Linjefag / fellesfag / valgfag
- Aktivitet i hall / tur. Dette har vi to ganger i uka
- Middag fra våre utrolig flinke kokker på kjøkkenet
- Tid til egne prosjekter, spillturneringer, onsdagscafe, quiz, kinokvelder og mye mer
- Kveldsmat
I tillegg til dette, har vi lørdagsseminarer med eksterne kunnskapsrike foredragsholdere
som lærer oss om alt fra skisseteknikk til å sette personlige mål tross begrensniniger. Alt
handler om å ta eget initiativ og finne på kule ting sammen. FABLAB, som du kan lese
mer om lenger bak i katalogen, er alltid åpen, slik at man kan jobbe med egne prosjekter når som helst. I begynnelsen av skoleåret får alle opplæring i verktøyene på lab, så
her er det bare kreativiteten som setter grenser.

Livet i Mandal
Skolen ligger midt i byen, så her er det alltid noe å finne på. Mandal er en ekte sørlandsby
med små hvite hus, brosteinsbelagte gater og koselige cafeer og restauranter. Buen kulturhus ligger også i sentrum, og har et variert program med kino, konserter, forestillinger og
bibliotek. Fem minutter rusletur fra skolen ligger en av norges råeste skateparker i betong.
I samme område ligger også Mandalshallen, med klatrevegg, skytebane, idrettshall og
svømmebasseng. Utenfor hallen er det fotballbaner, og skøyteis på vinteren. I tillegg har vi
Furulunden, som er en nydelig skog der rådyr tusler mellom trærne, flotte lysløyper inviterer til både gå- og joggeturer og lange strender bukter seg mellom skog og hav. Alt dette
rett i nærheten av skolen.

Linjefag
SKAP Arkitektur
Arkitektur er utforming av menneskers fysiske miljø – fra landskap til bygninger og rom.
Vi arbeider med sammenhengen mellom
form, funksjon og materiale. Dette er en
krevende, men utrolig spennende fagretning. Evnen til å skape noe nytt samtidig
som man tar vare på miljøet er helt unike
egenskaper. Her får du mulighet til å trene
på opptaksprøver til arkitekthøyskolene.

SKAP Design
Design er en kombinasjon av form, brukervennlighet og følelser. Drømmer du om å
designe et nytt produkt, møbler eller kanskje opplevelser? Lær deg egenskapene du
trenger her! Vi arbeider også med opptaksprøver for videre studier, øver på tenknikker
som hjelper oss å tenke nytt og annerledes,
og får masse inspirasjon.

SKAP Forskning
Liker du å utforske, utfordre og tenke nytt?
Forskning handler om å forstå hvordan noe
er bygd opp og fungerer, og hvordan det kan
brukes. Metoder for å samle inn informasjon blir
alt fra intervju og observasjon til eksperimenter.
Her vil du lære å planlegge og gjennomføre
undersøkelser og enkel testing. Vi trener på å
visualisere og presentere innsamla informasjon.
I tillegg skal vi besøke forskere og bedrifter, og
se hvordan de arbeider med utvikling.

Lurer du på hvor vi reiser på linjetur? Se www.skapfhs.no

SKAP Teknologi
Bygg din egen 3D-printer og drone, prøv
VR-briller eller lag en robot! Her får du en
kombinasjon av kreative egenskaper og
evnen til å programmere og designe fremtidens løsninger. Utforsk hvordan teknologi
påvirker samfunnet vi lever i og dykk ned
i en vanvittig spennende verden av muligheter. Fremtiden er digital, og du kan være
med å forme den.

SKAP Fremtid
Verden er i endring! Globale utfordringer
står i kø. Vil du være med å forme fremtiden? Vi skal leke oss med ny teknologi
innen ulike områder, alt fra matproduksjon
til klima- og energiløsninger. Vi skal hjelpe
bedrifter med å tenke nytt og miljøvennlig,
og vi reiser på linjetur med tog i Europa
i stede for å fly. FNs bærekraftmål er utgangspunkt for flere oppgaver. Hvordan vil
du endre fremtiden?

SKAP Story
Vi skal fortelle de gode historiene! Og de skal
vi fortelle med gode bilder, lyd, video, tekst,
design, lyssetting og reklame, og tilpasse
innholdet slik at det kan publiseres i digitale
medier. Du får jobbe ut fra egne interesser,
utvikle nye ideer og gjøre de visuelle. Vi produserer podcaster med aktuelle tema og gjester i
samarbeid med de andre linjene på skolen, og
samarbeider med fotballklubber og bedrifter
om å produsere innhold.

Fellesfag
Kreative metoder
Kreativitet, kritisk tenkning, samarbeid og
evnen til problemløsning er viktige ferdigheter innenfor absolutt alle studie-, arbeidsog forskningsfelt. Uten mennesker med
denne kompetansen vil vi gå glipp av små
og store idéer som igjen resulterer i innovasjon, utvikling og framdrift i verden. Vi
bruker en metodikk som er basert på design
thinking.

Storytelling
Lær å fortelle! Vi skal dokumentere egne
ferdigheter og oppgaver med å øve på
fotografering, skrive tekster og sette opp
egen portfolio. Vi øver på å pitche egne
prosjekt i jakten på finansiering, og ser på
ulike presentasjonsteknikker. I tillegg får du
en innføring i personlig merkevare, manus
og mye mer!

Entrepenørskap
I alle fremtidige yrker, er det en vikitig egenskap å kunne tenke nytt, og ha evnen til å
drive frem et prosjekt. Enten du skal starte
egen bedrift, eller jobbe i et etablert selskap. Den utfordrende, men utrolig spennende hverdagen til en gründer gir praktisk
trening av disse egenskapene. Derfor får alle
innføring i dette faget på SKAP. Og har man
en ordentlig god idé, så hjelper vi deg med
å starte en studentbedrift!

Valgfag
Friluftsliv

Ølbrygging

Kryptoklubb

Styrk vgs-fag

Lab

Redesign

Kino

Opptaksprøve

Tegning

Podcast

Foto

Dronepilot

Dykking

Ving tsun

+ flere

Skolen
Bo på et tidligere hotell
SKAP holder til på et tidligere hotell i sentrum av Mandal. Alle rom har
eget bad med både dusj og toalett. Vi har fritt spillerom til å utforme
skolen slik vi ønsker, og våre elever kan være med i prosessen. Både basseng og diskotek er gjort om til verksteder og arbeidsrom. Vi har virkelig
brukt kreativiteten i utformingen av skolen.

Næringslivet
SKAP har et helt unikt samarbeid med næringslivet. Du får arbeide med reelle utfordringer og blir trent i å skaffe deg innsikt, finne løsninger, lage prototyper, teste ut og
forankre nye løsninger. Problemleverandøren vil derfor, i mange av våre oppgaver,
være ekstern og reell. Målet med dette er at du skal lære deg å se etter behov, øve
den kreative muskelen, teste løsningsforslagets effekt og bli god på å forankre det
dere kommer frem til. Dette gir også relevante og konkrete prosjekt du kan sette på
din portfolio / CV, og kontakter i bransjen for fremtiden.
Her kan du se både bilder fra prosjektene, og modeller og planer elevene har lagd for
næringslivet i området.

Ansatte på SKAP
Vi har jobba hardt for å samle de mest kunnskapsrike, morsomme
og entusiastiske menneskene vi kan finne!

Ut på tur med SKAP

FABLAB
MIT FabLab er et globalt
nettverk av mennesker,
som deler kunnskap og
idéer på tvers av landegrenser.

Ubegrensede
muligheter
På SKAP har du tilgang til
verktøy, maskiner og mennesker som hjelper deg å
prototype og bygge idéene
dine.

Her har vi blant annet:
- 3D-printere
- Symaskiner
- CNC-fres
- Loddeutstyr
- Laserkutter
- Skinn-verktøy
- Sprøyterom
- Treverksted
- AR/VR-utstyr
- Speilreflekskamera
- Lydopptakere
- Droner

Du får god opplæring i verktøy, maskiner og
programvare. Det er opp til deg hvor mye
du vil lære. Men å kunne prototype idéene
sine er en fantastisk egenskap å ta med seg
videre i livet!

Du kan følge oss videre her:
www.skapfhs.no
www.facebook.com/skapkreativ
Instagram: skapfhs
Og kontakte oss på:
post@skapfhs.no
Tlf 381 33 200

Håper vi sees til høsten!
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