
E-sport – tilbud ved Risøy Folkehøyskole 2019 

 
Risøy Folkehøyskole ønsker å starte en e-sportlinje i 2019.  Vi ønsker å komme i kontakt med 
en resursperson som kan bidra til å utforme tilbudet, og gjerne en som senere kan være 
interessert i å søke på en undervisningsstilling innen e-sport. 
 
Risøy Folkehøyskole har aktiv livsstil som en av sine målsettinger.  Det er to linjedager i uka, 
en dag med fellesfag, og to dager hvor elevene velger ulike valgfag, og en del 
lørdagsseminarer.  Det ligger godt til rette for fysisk aktivitet, både til lands og til vanns, med 
ny flerbrukshall med treningsrom, svømmebasseng, turområder i og utenfor Raet 
nasjonalpark.  Også valgfag innen estetiske fag.   Skolen er også blant de ledende skolene 
innen miljø og bærekraft, noe som preger undervisningen i mange sammenhenger. 
 
Foreløpig skisse for linjen kan leses nedenfor. 
 
Ta kontakt med undervisningsinspektør Morten Røsås (tlf./e-post) eller rektor Per 
Kristiansen (tlf./e-post), eller send oss en epost om dette vekker interesse. 
 
 
E-sport -in game. 
 
Er du en av de mange som opplever glede og spenning gjennom e-sport? Har du er lidenskap 
for å spille med venner og lag, eller en interesse for å forstå ulike typer spill? På vår nye e-
sport linje får du testet teknikk, ferdigheter og spillpsykologi, samt teambuilding, 
kommunikasjon og lagarbeid.  
Vi er innom de 4 største spillene: 

 Player Unknown Battleground 
 CounterStrike Global Offensive 
 League of Legends 
 Fortnite Battle Royal 

I løpet av året vil dette være noe av det vi jobber med:    

 Spillerferdighet – spillmekanikk og –teknikk 

 Teambuilding – vær med å bygge e-sportlag med dine klassekamerater 

 Strategiske ferdigheter, spillforståelse, analyse, strategi 

 Mental trening og spillpsykologi 

 Delta på store organiserte LAN med premier. 

 Linjeturer til internasjonale e-sport-arrangementer  

 Fysisk aktivitet, ernæring og livsstil   

 "Bygg din profil" og LAN Risøya 
  

I tillegg vil det være muligheter for å dele dine egne spill og lidenskaper med medelever. 
 

 

 


