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– Vi synes
det er helt
fantastisk at
vi har hele
11 påmeldte
fra området
rundt Sør-
reisa i år,
forteller
Katrine Sol-
haug, leder og grunnlegger av
Globalstudies.

Hun forteller at hennes far,
John-Daniel Solhaug har hatt
foredrag om Globalstudies på
fire videregående skoler i Midt-
Troms.

– Han har vært innom Bardu-
foss, Sjøvegan, Finnfjordbotn og
Nordborg videregående skole, og
på to dager tikket det inn 11
påmeldinger fra området, fortel-
ler hun.

Studentene kommer fra Senja-
hopen, Rossfjordstraumen, Sil-
sand, Sørreisa, Kaldfarnes,
Finnsnes og Tromsø.

– Vi har påmeldte fra hele lan-

det, og det blir jammen en solid
gjeng fra Sørreisa-området som
skal ned og studere «Ansvarlig
Turisme» i hos oss i Kambodsja
i høst.

Suksess
– Pappa, John-Daniel Solhaug,
inviterte til informasjonsmøte på
Skogly, og fire av studentene
hadde tid å komme den dagen.
Renate Blomseth, Victoria Pet-
tersen, Margrete Myrstad og
Sunniva Olsen gleder seg stort til
å komme bort fra all snøen til
eksotiske Kambodsja, med 35
varmegrader.

Katrine Solhaug forteller også
at fjoråret var en stor suksess.

– Studentene fikk de beste
karakterene noen sinne i Norsk
Hotellhøgskoles historie. Og
Norsk Hotellhøgskole er 100 år i
år, det er den nest eldste utdan-
ningsinstitusjon i verden innen
hotell og reiseliv. Dette er vi vel-
dig stolt av, og det viser at vi er
på rett spor med å tilby reiselivs-

undervisning midt i turistindus-
trien ved verdens største religiø-
se byggverk, Angkor Wat, sier en
fornøyd Solhaug.

En prest i følget
Solhaug forteller at hennes far
John-Daniel Solhaug var med og
hjelp til under hele oppholdet i
fjor.

– Han fungerte som «limet» i
gjengen, og var alltid til stede
med oppmuntrende ord, latter og
spøk. Han er virkelig en fantas-
tisk ressurs for oss og studentene
våre, forteller hun.

Selv om studentene er i Kam-
bodsja i bare tre måneder, har
Solhaug bestemt seg for at de
skal forsøke å holde kontakten
med disse. Nå planlegger hun et
gledelig gjensyn.

– Vi holder nå på å planlegge
reunion med fjorårets studenter
på St. Hans-aften i juni i fjæra på
Galtnesodden utenfor der pappa
bor, med diverse artige show av
pappa og tidligere studenter, for-
teller hun.

Samler penger
– Når elevene samles skal det
også sørges for at det kommer
midler til prosjektet i Kambod-
sja. Det skal gjøres med loddsalg
der gevinsten skal være en sig-
nert CD av bestevenninnen min
Hanne Sørvaag, som er kjent
som dommer fra «The Voice» på
TV2.

I tillegg har Solhaug fått kloa i
en signert landslagstrøye av alle
på landslaget i 2011.

– Inntektene går til Solhaug-
fondet, som skal gi utdanning av
våre ansatte på hotellet vårt i
Kambodsja, Babel gjestehus, for-
teller hun.
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Klar for studier i Kambodsja

Tre måneder med spennende studier i Kambodsja venter nå
11 elever fra Midt-Troms.
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Studiestedet. Det er andre forhold på skolen i Kambodsja enn i Norge. Her ser du bilde fra skolegården.
FOTO: PRIVAT

Klar for studentlivet. Renate Blomseth (fv), Victoria Pettersen, Margrete Myrstad og Sunniva Olsen, sammen med John-Daniel Solhaug. FOTO: PRIVAT

Foredrag. Silje Gartland Hoff og John-Daniel Solhaug har holdt foredrag på Sjøvegan
videregående skole. FOTO: PRIVAT


