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SJEFEN OG 
STUDENTENE: 
Katrine Solhaugs 
studenter studerer 
i en luftig bambus-
bygning i Siem 
Reap, Kambodsja. 
Her lærer studen-
tene reiselivsledel-
se i temperaturer 
som lett kommer 
opp i 30 varmegra-
der. Da er det godt 
å ha tilgang på 
svømmebasseng i 
pausene.  

30 varmegrader

startet, og har i høst vært et 10 ukers tilbud, støttet 
av Statens lånekasse og som gir 30 studiepoeng. 

– Det har gått mye bedre enn jeg trodde, sier 
Solhaug. 

Neste høst fortsetter studiet for kull nummer 
to. 

Studiet har spesiell vekst på ansvarlig turis-
me.

Åsa Grahn er en av faglærerne som har reist 
ned fra Hotellhøgskolen for å undervise i høst.

– Det er litt eksotisk, men det fungerer fint. Det 
er fantastisk å være borte og undervise en så 
liten gruppe, noe helt annet enn å forelese 
for 60 stykker i en forelesningssal, sier 
Grahn.

I tillegg til forelesningene har elevene besøkt 
hotellskole, hotell, reiseselskap, nasjonalpark, 
silkefarm og landminemuseum. Dessuten har det 
vært arrangert kulturkvelder, deltakelse på vann-
festival, munkeseremoni og fotofestival.

– Her får studentene kombinere teorien med 
det praktiske. De bærer med seg så mye erfaringer 
som førsteårsstudenter ikke har, sier faglæreren.

– Forsøkskaniner
Gyda Bjercke (20) fra Bergen er fornøyd.

– Det har vært et veldig bra kursopplegg. Vi er 
forsøkskaniner, og har i stor grad fått tatt del i 
beslutningene, sier Bjercke, som tente på Katrine 
Solhaugs visjoner.

– Jeg så framtidshåpet og satsingen på å gjen-
nomføre ansvarlig turisme. Jeg visste veldig lite 
om de negative sidene ved turisme. Du har et 
ansvar som turist, og det er veldig viktig å være 
bevisst på det, sier Bjercke.

– Perspektiv
Thoralf  Utsi (23) fra Tana er også fornøyd.

– Jeg storkoser meg, har hatt det fantastisk, får 
nye inntrykk og ting i perspektiv. I og med at vi 
er første kullet, så har det ikke vært ordent-
lig struktur på undervisningen, men jeg er 
veldig fornøyd, sier Utsi.

 


