
Vi byggjer...

FOSSHAUGANE CAMPUS

Idrett Helse Media Nettverk



… draumen
Draumen om å skape det beste utviklingsmiljøet i Noreg 
handlar om: 

• å gje ungdom og vaksne lyst til å lære av kvarandre

• å gje regionen lyst til utvikling

• å gjere entreprenørskap til kjerneverdi

• framtida til fylket

• næringsvit

… målet
Målet er å byggje vidare på samspelet mellom intellektuell og sosial ut-
vikling, mellom entreprenørskap og ungdommeleg pågangsmot, mellom 
det profesjonelle og det frivillige.

VI BYGGJER...
… lokale
Første etappe av målet gjennomfører vi no ved å etablere tenlege lokale 
som fremjar samspel gjennom høg kvalitet på teknisk infrastruktur. Vi 
sparer ressursar gjennom samdrift og satsar på ein arkitektur som fremjar 
konkurranseevna i høve til andre i kampen om studentar og andre brukar-
grupper.

…smeltedigelen
Samlokalisering av idrett, undervisning og forsking har gitt inspirasjon til 
nye aktivitetar og nye bedrifter. Kombinasjonen av idrett, mosjon, fysisk 
fostring, helse og IKT har eit stort potensiale for næringsutvikling. Sogna-
hallen har utvikla seg til eit skapande og dynamisk miljø der idear ynglar og 
initiativa raskt blir sette ut i livet.

No utvidar vi smeltedigelen til å inkludere:

• 450 elevar i grunnskulen

• 770 elevar ved Sogndal vidaregåande skule

• 1500 studentar i Høgskulen i Sogn og Fjordane

• 500 aktive born under 12 år

• 1500 konkurranseutøvarar og mosjonistar

• 30 profesjonelle fotballspelarar

• 500 tilsette innafor fag, drift og administrasjon
  og eit stort tal frivillige fordelte på tre offentlege                                       
institusjonar og førebels sju private verksemder



CAMPUS IDRETT

Saman har Sogndal vidaregåande skule, Høgskulen i Sogn og Fjordane, 
Idrettssenteret, Sogndal Fotball og idrettskrinsen  nærare 80 årsverk som 
arbeidar med kompetanse og utdanning knytta til idrett.

Idrettssenteret vart skapt gjennom etableringa av Sognahallen og samlokali-
sering av Sogndal Fotball og idrettsutdanninga til høgskulen. I dag tel det 
miljøet åleine nærare 18 årsverk.

Vi byggjer no fagsenteret Idrett, der fagmiljøa til Sogndal vidaregåande skule, 
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Idrettssenteret og noko av det faglege idretts-
krinsmiljøet vert samla. Saman med den frivillige aktiviteten i idrettslaga vert 
dette det største idrettsfaglege miljøet utanfor hovudstaden, og vi byggjer 
vidare…..

Aktørar i fagsenteret Idrett vil frå starten vere:

• Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Sogndal videregåande skule

• Høgskulen i Sogn og Fjordane

• Idrettssenteret AS

• Sogndal Fotball

• Fotballkrinsen

• Idrettskrinsen



CAMPUS HELSE

Ved etableringa av Idrettssenteret AS i 1998 voks det fram eit helsemiljø knytt til fysisk 
aktivitet og idrettsmedisin. Samarbeid mellom private, idrettsorganisasjonar og høg-
skulen vart meir vanleg.

Seinare har Idrettssenteret etablert tilbod til personar med livsstilsjukdommar, kroniske 
lidingar, arbeidsmedisin, førebyggjande og helsefremjande arbeid for born og unge.

Ved å skilje ut helsedelen ved Idrettssenteret AS til eit kompetansesenter for fysisk 
aktivitet og helse, kan dette miljøet vekse og bli attraktivt for fl eire fagfolk innan-
for førebyggjande helsearbeid og rehabilitering. Fleire kan få eit tilbod som aukar 
livskvaliteten.

Gjennom nettverksbygging og samarbeid mellom institusjonane på Fosshaugane 
Campus, sjukehusmiljøa i fylket, arbeidslivssenter,  bedriftshelsetenesta, Aetat og 
fl eire kan fylket bli eit sterkt fyrtårn i folkehelsearbeidet. 

• Lege

• Fysioterapeut

• Kiropraktor

• Massør

• Fotterapeut

• Psykolog

• Forskar

Utvikling: Klinikk, privat sjukehus



CAMPUS MEDIA

Fosshaugane Stadion med fotball på nasjonalt toppnivå vert besøkt mange 
gonger gjennom året av dei store nasjonale avisene og TV-stasjonane. Dei siste 
åra er også fl eire kampar vist direkte på NRK, TV 2 og Canal+. Fotballen gjev 
heile fylket ein unik sjanse til å marknadsføre seg nasjonalt.

Sogndal vidaregåande skule har hatt suksess med ei ny medialine dei siste 
åra. Ved etableringa av Fosshaugane Campus, nærare samarbeid mot lokale 
mediainstitusjonar i fylket, og mediamagneten Sogndal Fotball ligg alt til rette for 
ei topp læringsbane for mediainteresserte.

Fosshaugane Campus kan etablere seg som eit breitt samlingspunkt for media i 

fylket, der utdanningstilbod innanfor fagfeltet på fl eire nivå kan bli ein realitet.

Aktuelle aktørar kan vere:

• NRK

• Lokalmedia, avis

• Sogn og  Fjordane Fylkeskommune, Sogndal videregående skule

• Høgskulen i Sogn og Fjordane

• Sogndal Trivsel

• Frilansarar

• Kommunikasjonsrådgjeving
• Omsetjing, tolk, språktenester 



Alt i dag er Fosshaugane eit nettverkspunkt i fylket. Sentraladministrasjonen 
til høgskulen og den største vidaregåande skulen i fylket er etablert her. 
I tillegg har fl eire og fl eire verksemder, både store og små, byrja å nytte topp-
fotball på Fosshaugane som ein møtestad, både mellom tilsette og kundar. 

Gjennom etableringa av Fosshaugane Campus kan Sogndal Fotball leggje 
betre til rette for slike møte og konferansar. Med etableringa av Kunnskaps-
parken og med høgskulen og vidaregåande skule i same bygg, kan 
Fosshaugane Campus bli ein sentral nettverks- og kunnskaps-leverandør 
i fylket.  Gjennom diverse arrangement kan ulike aktørar frå det private 
og det offentlege treffast til felles nytte.

Mogelege samlingsmøte:

• Kundesamlingar

• Motivasjons- og personalsamlingar

• Nettverksmøte 
• Informasjonsmøte 

• Fast møtepunkt for ulike samarbeidsverksemder

• Tilfeldig møteplass mellom ressurspersonar

Sogndal Fotball vil i saman med andre aktørar på Fosshaugane 
leggje til rette med ulike lokale frå store auditorium til mindre 
møterom, topp servering og koordinering av eksterne føredragshaldarar. 

CAMPUS NETTVERK



----

Høgskulen i Sogn og Fjordane er 

gong på gong kåra til eit av dei beste 

studiemiljøa i landet, og har eit mang-

fald av studietilbod. Høgskulen ynskjer 

nye lokale for å fremje samarbeid med 

næringslivet og for å stå sterkare i den 

nasjonale kampen om studentar.

 

Idrettssenteret AS opna i 1998. 

Senteret har i dag 40 tilsette fordelte 

på 15 årsverk og yter tenester både til 

eliteutøvarar og til eit breitt publikum. 

Senteret ynskjer nye lokale og tettare 

fagleg samarbeid for å gje tilbod til fleire 

grupper og større grupper.

Campus Helse vil bli etablert når 

første byggjesteg på Fosshaugane Cam-

pus står klart. Det er ei samling av ulike 

private helsefaglege kompetanseperso-

nar. Campus Helse er ei knoppskyting på 

Idrettssenteret.

 

Kunnskapsparken i Sogn og
Fjordane vil bli etablert på Foss-

haugane Campus slik at nye bedrifter 

kan dra betre nytte av fag- og 

forskingsmiljøet. 

Fjordinfo er spesialist på drift og ved-

likehald av avanserte internettenester. 

Sogndal IL Fotball har vore mellom 

dei 16 beste laga i fotball i over 20 år. 

Sogndal fotball er kjend for å vere 

desidert best på spelarutvikling. Laget 

ynskjer nye lokale for å tilby folk og 

næringsliv eit topp underhaldnings-

produkt og den viktigaste nettverks-

plassen i fylket. Fosshaugane Campus er 

ein føresetnad for å nå dette målet.

Sogn og Fjordane Fylkes-
kommune, Sogndal vidaregåande 
skule er den største vidaregåande 

skulen i fylket med åtte studieretnin-

gar som spenner fra allmenne fag via 

idretts- og mediefag til teknologiske 

og industrielle fag. Skulen ynskjer nye 

lokale for å fremje samarbeidet på tvers 

av skuleslaga og med næringslivet, og 

for å gje betre lokale og utviklingstilbod 

til elevar og tilsette.

Campus Media vil bli etablert når 

første byggjesteg på Fosshaugane Cam-

pus står klart. Det er ei samling frå ulike 

mediamiljø: privat, skule og Sogndal 

Fotball. Campus Media  vert eit resultat 

av nye bygg, samarbeid på tvers av 

organisasjonane på Fosshaugane – 

enkelt sagt ei knoppskyting på 

Fosshaugane Campus.

Sogndal Kommune, Kvåle skule 

omfattar snart mellom- og ungdoms-

steget, over tre parallellar. Skulen er 

kjend for si pedagogiske nytenking. 

 Vestlandsforsking har utmerka seg 

som leiar av store europeiske forskings-

prosjekt og med høg gjennomføring av 

doktorgradar. Forskarane arbeider nært 

saman med både privat og offentleg 

verksemd.

SIL Tribuna AS er byggherre for første 

byggjesteg på Fosshaugane Campus. 

Selskapet leiger ut lokale til dei ulike 

aktørane. Totalt er første byggjesteg 

på 14.000 kvadratmeter. SIL Tribuna er 

100% eigd av Sogndal Fotball, som 

igjen er eigd av medlemane.

Byggherre:
SIL – Tribuna AS

6851 Sogndal

Tlf. 57 62 90 50

E-post: sil@angrip.no
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