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■ Preben Olsen

Det er Katrine Solhaug som står
bak prosjektet. Og far og sokne-
prest i Målselv, John-Daniel Sol-
haug, har tent på ideen. Sammen
har de reist rundt i tre uker på for-
skjellige messer i landet for å pro-
motere skolen.

– Vi har et samarbeid med
Norsk Hotellhøgskole hos Uni-
versitetet i Stavanger. I løpet av
tre måneder hos oss kan man ta
30 studiepoeng i reiselivsledelse,
forteller Katrine Solhaug.

Soknepresten på lag
Første semester er allerede til
høsten. Sokneprest John-Daniel
Solhaug har søkt permisjon fra

sitt prestevirke slik at han kan
være med nedover for å hjelpe
skolen i gang.

– Han skal stå for en kultur-
kveld hver uke, også blir han å
gjøre andre oppgaver i forbin-
delse med festivaler og tradisjo-
nelle bryllup, forteller Solhaug.

Solhaug forteller at det første
kullet vil bestå av rundt 20 elever.
Men at målet i lengden er rundt
30-40 stykker.

– Vi håper etter hvert å kunne
tilby andre klasser i tilegg til rei-
seliv. Deriblant hotellfag, journa-
listikk og foto, sier hun.

– God mottakelse
Solhaug driver selv hotellvirk-
somhet i Kambodsja, og kjenner

arbeidsforholdene i utlandet godt.
– Jeg har et nettverk der nede,

noe som gjør det mye enklere å
starte skole. Vi ønsker med studi-
ene å etablere økoturisme som et
begrep i Norge. Det har vokst vel-
dig i verden, men det har ikke tatt
helt av i her hjemme ennå. Der er
det fortsatt mye charterturer, hei-
sann-hoppsann og baluba som
gjelder.

– Hvordan har mottakelsen av
skolen vært på messene rundt
omkring?

– Folk har stoppet opp og sett
på standen vår. Den skiller seg litt
ut med blomster og hengekøye.
Det har ikke vært vanskelig å
stoppe folk, for å si det sånn.

– Du driver hotellvirksomhet,

frivillig arbeid, og nå også skole i
Kambodsja, det blir ikke for
mange baller i luften?

– Nei, det er gøy å ha mye å
gjøre. Jeg tror arbeidsgleden er en
egenskap jeg har arvet av pappa.

Jeg kjører i med full iver. Også
har jeg jo pappa med meg på
laget, ler Solhaug.

preben.olsen@folkebladet.no
452 71 473

Solhaug starter 
skole i Kambodsja
ØVERBYGD: John-Daniel Solhaug og datteren Katrine Solhaug 
reiser denne uken rundt til skoler i Midt-Troms for å promotere 
Globalstudies i Kambodsja.

Messe. John Daniel Solhaug og datteren Katrine har reist rundt på
utdanningsmesser for å promotere studiene.

Skole. Katrine Solhaug drar med seg sin far John-Daniel for å starte skole i Kambodsja. Her er de sammen foran tempelet Angkor Wat. BEGGE FOTO: PRIVAT


