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SKOLE & UTDANNING

Med foto i fokus

LIKER Å DOKUMENTERE: – Jeg liker best dokumentariske bilder, og er ikke så glad i de oppstilte, sier Johanna Sæle Instebø. (Foto: Hector Hernandez Rosas.)

– Jeg brukte konfirmasjonspengene mine til å
kjøpe et nytt kamera, og
det var da det begynte.
Men den gangen hadde jeg
ikke peiling på hva jeg drev
med, sier Johanna Sæle
Instebø.
Tekst

Kristine Rande Nesheim
Kristine@aasanetidende.no

Åsabuen Johanna Sæle Instebø (19)
fra Flaktveit valgte å reise helt til
Skogn i Levanger kommune for
å lære mer om sin lidenskap. På
Skogn folkehøgskole har hun,
sammen med seks andre elever,
fått muligheten til å fordype seg i
fotografering via linjen «Foto din
stil».

Mange inntrykk
– Jeg valgte å starte på denne linjen
fordi jeg er veldig interessert i å
ta bilder, og jeg ville lære mer,
forteller Instebø, som tidligere
har fullført tre år med medier og
kommunikasjon.
– Jeg hadde lyst til å se om fotografering er noe jeg vil fortsette med.
Foreløpig har skoleåret på Skogn
stått til forventningene.
– Jeg hadde litt lyst til å se hvordan
det var her sammenlignet med på
medier og kommunikasjon, forteller Instebø.
Så langt har de rukket å lære både
teori og praksis. Blant annet fikk
elevene delta på en studietur til
Paris i høst.
– Det var en veldig fin tur, og vi
ble godt kjente med hverandre,

forteller Instebø, som opplevde å
få mange inntrykk på turen i form
av nye kulturer og motiver.

Fotoutstilling
I desember holdt elevene fotoutstilling, og temaet var dokumentariske bilder.
– Jeg valgte å bli med jaktklassen
her på skolen, for å ta bilder av
dem, forteller Instebø, som synes
det var en interessant og lærerik
opplevelse.
– Jeg har aldri vært med på jakt
før, så det var spennende å se hva
de faktisk gjør, sier den kreative
eleven.
– Hvilke type bilder hadde de
andre på utstilling?
– Det var én som valgte å fotografere sin bestefar, mens en annen
tok bilder av mennesker i Paris,
forteller 19-åringen.

MEST HOBBY: – Akkurat nå tenker jeg at jeg vil ha foto som en hobby, eller som en jobb på siden, sier Instebø, som tror det
er vanskelig å skulle leve av bare foto. (Foto: Hector Hernandez Rosas.)

En utvikling
Instebøs fotointeresse startet for
flere år siden.
– Jeg brukte konfirmasjonspengene
mine til å kjøpe et nytt kamera, og
det var da det begynte. Men den
gangen hadde jeg ikke peiling på
hva jeg drev med, og alle bildene ble
tatt med auto-funksjonen, sier hun.
Nå synes Instebø det er gøy å
kunne bruke manuell innstilling.
– Det er kjekt å kunne samkjøre iso
og lukkertid blant annet, sier hun.
I klassen disponerer alle sine egne
kameraer, som de måtte skaffe seg
før skolestart.
– Noe av undervisningen har vært
litt repetisjon, men jeg synes at jeg
har utviklet meg som fotograf her.

JAKT: Et av bildene Instebø tok i forbindelse med skolens fotoutstilling. (Foto: Johanna Sæle Instebø.)
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Vi har også fått lære litt bilderedigering i Adobe Photoshop og
Lightroom, opplyser Instebø.

Vestkysten
Til våren venter også en spennende
studietur til USA.
– Rett før påske drar vi til Amerika,
og der blir det nok mange nye motiver og inntrykk, sier Instebø lurt.
Hun nevner San Francisco som
en av byene.
– Hva tenker du å fotografere der?
– Det blir nok mye turistbilder, som
Golden Gate Bridge. Jeg kommer
ellers til å prøve å finne unike
motiver i de ulike byene.

Tøft marked
Vi spør Instebø hva hun ønsker å
gjøre etter folkehøyskolen.
– Jeg v urderer å studere
TV-produksjon ved universitetet
i Bergen eller søke for å bli stipendiat her på fotolinjen på Skogn. Jeg
kunne gjerne tenke meg å bli her
et år til, sier hun.
Den unge kvinnen ser for øvrig
ikke for seg et yrke som fotograf.
– Akkurat nå tenker jeg at jeg vil
ha foto som en hobby, eller som en
jobb på siden, sier Instebø.

MYE REISING: Fotoklassen samlet i Paris. (Foto: Hector Hernandez Rosas.)

Hun kan godt tenke seg en jobb
i mediebransjen på sikt, men
erkjenner at det kan bli vanskelig
å leve av bare foto.

God stemning

– Det må i tilfelle bli en fotojobb ved siden av noe annet,

konstaterer hun.

Videre vil hun anbefale alle å ta et
år på folkehøyskole.
– Jeg opplever at samholdet er her
veldig godt, og jeg har blitt kjent
med mange fra de andre linjene

også. Lærerne er også veldig gode
og inkluderende, så det er god
stemning på skolen, sier Instebø
fornøyd.

hjelper alle på sitt nivå etter hvert,
og undervisningen tilpasses hver
enkelt elev, sier Instebø.
– Hva slags type foto er din stil?

Til andre som vurderer å gå fotolinjen, har hun følgende råd:
– Om du kan litt eller ingenting,
så går det fint uansett. Lærerne

– Jeg er glad i dokumentariske
bilder, og ble ganske fornøyd med
de jeg tok da jeg var med jaktlinjen,

sier Instebø, som ikke er like glad
i oppstilte bilder.
– Men jeg har fått god tilbakemelding på jakt-bildene, og jeg blir nok
med dem ut og dokumenterer flere
ganger, avslutter 19-åringen.

800-millionersbygget skal stå klart 1. august
Byggeprosjektet, som gir
Åsane en splitter ny videregående skole samt et nytt
kulturhus skal etter planen
stå klart sensommeren
2020.

fylkesdirektør for kultur og idrett.
Han gleder seg over kulturseksjonen bygget vil få.
– Vi er veldig begeistret for å få et
nytt offentlig bygg som er så flott
midt i Åsane sentrum, sier han og
legger fornøyd til:

Tekst
Magnus Fjeldstad
magnus.fjeldstad@
aasanetidende.no

– Det vil tilføre Åsane en viktig
funksjon.
Han tror det er en god idé å ha den
nye skolen så tett på et kulturhus.

U. Pihl videregående skole ble
revet sommeren 2018, og skolens
elever ble den påfølgende høsten
plassert på Åsane videregående
og Tertnes videregående. Høsten
2020 er byggeprosjektet over, og
Nye Åsane videregående skal stå
klart til skolestart der U. Pihl sto
før. Direktør i Eiendomsavdelingen
i Fylkeskommunen Jostein
Fjærestad forteller at man er i rute
med prosjektet.
– Det går som planlagt i alle hovedtrekk. I utgangspunktet håper vi at
alt er på plass før 1. august, forteller
han til Åsane Tidende.
– Men det er et stort prosjekt, så
ting kan enda skje, legger han til.

Tannklinikk
Det store, nye bygget midt i Åsane
sentrum vil også ha en kultur- og

– Koblingen mellom skole og kulturhus tror jeg blir vitalt og spenstig, sier han til Åsane Tidende.

FAKTA
Byggherre : Hordaland
Fylkeskommune og Bergen
kommune eier hver sin seksjon.
NÆRMER SEG: I august skal Åsane videregående skole og Åsane kulturhus stå klar til bruk. Bygget er på hele 26.700
kvadratmeter og har en prislapp på 880 millioner kroner. (Foto: Thomas Gangstøe)

bibliotekdel. Ifølge Bergen
Kommunes hjemmesider vil
kultur- og bibliotekdelen utgjøre
cirka 4050 kvadratmeter av det
samlede arealet på 26700 meter.
På byggets bibliotekdel vil det
også være et studiesenter. I tillegg vil Fylkeskommunen ha en
tannklinikk på 500 kvadratmeter

i bygget like ved Åsane Storsenter.
Fylkeskommunen og Bergen
Kommune er sammen byggeherrer
til prosjeketet og vil eie hver sin
seksjon. Fylkeskommunen finansierer 754 millioner kroner av byggingen, mens Bergen Kommune
dekker 126 millioner. Det gir en
kostnadsramme på 880 millioner

Areal: Hele bygget er ca. 26700 m²
og av dette er bibliotekdelen ca.
980 m².

kroner.Fjærestad opplyser at man
foreløpig ikke har gått over det
forhåndssatte budsjettet.
– Nei, per i dag rapporterer vi ikke
at vi har gått over det.
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