
"Jeg trives med å gå her fordi jeg er veldig aktiv. Jeg elsker å 
trene, og å drive med sport generelt. Det er også gøy å lære nye 
ting, og lære nye idretter. Jeg vil anbefale alle som har lyst til å 

trene mye og være aktiv i hverdagen sin å gå idrett på Kvadraturen. 
Hvis man liker ballsport og styrketrening, så er det veldig bra lagt 

opp til at man kan få til begge på idrettslinja på Kvadraturen."
- STIAN, VG3 

"Jeg anbefaler idrettslinja på kvadraturen til alle som er glad i aktivitet, 
og ikke orker å sitte stille hele dagen. Og de som har lyst til å bli med 
på mange bra turer. Vi har blant annet vært på surfetur og klatret Via 

Ferrata! Også til de som vil prøve nye idretter som de kanskje ikke har 
prøvd før og for å begynne dagen med en god dose 

mestringsfølelse, da er idrettslinja på kvadraturen perfekt."
- JANNA, VG3

"Det jeg liker ved idrettslinja er at 
det er veldig bra miljø og flinke 

lærerere, og man får vært i 
aktivitet. Jeg anbefaler denne 

linja til de som er interessert i å få 
generell studiekompetanse og 

som liker å være i aktivitet."
- FREDRIK, VG1  

"Det er utrolig gøy å prøve masse ulike idretter og aktiviteter, 
samtidig som det er veldig bra miljø og skoledagene er ikke altfor 

krevende. Vi har også gøye klasseturer og turneringer. Jeg 
anbefaler idrettslinja til alle som er glad i å være i aktivitet!"

- CHRISTIAN, VG1

"Det er veldig bra miljø i klassen og på trinnet. 
Det er mange forskjellige idretter og aktiviteter, og 
skoledagene er veldig varierte. Så jeg vil anbefale 
idrettslinja til de som er glad i idrett og variasjon." 

- SYNNE, VG1

"Jeg elsker linja! Vi lærer så mye forskjellig 
og det er aldri kjedelig. Hvis du liker å ha en 
variert skolehverdag og starte dagen med 
trening er denne linja perfekt. Miljøet er 
helt på topp og du kan være deg selv."

- KRISTINE, VG2

"Det er godt klassemiljø, bra 
klasseturer og mye idrett. Jeg 

anbefaler linjen til de som syns 
det er gøy å være i aktivitet."

- HÅKON, VG1 

"Det er et godt klassemiljø, som gjør at man alltid har motivasjon til å 
komme på skolen. De som syns det er gøy å trene og vil prøve flere 

morsomme og interessante idretter burde gå her." 
- LARS, VG1

"Jeg vil anbefale idrettslinja til alle 
som syns det er gøy med gym, og 

liker å drive med ballsport og være i 
aktivitet. Men også til de som bare 

syns det er gøy med løping eller 
styrke. Jeg syns egentlig idrettslinja 

passer til nesten alle." 
- MARTINE, VG1

"Det er bra miljø, og lærerne er veldig snille og hjelpsomme. Vi 
startet året med kanotur, og det gjorde at vi ble godt kjent. 

Idrettslinja passer for alle som liker å være i aktivitet. Kvadraturen 
vgs er veldig flinke på variasjon, så det passer for de som liker å 
drive med mange forskjellige idretter. Samtidig får du tid til å 

lære idrettene ordentlig, før man går videre." 
- INE, VG1

"På idrettslinja blir man en 
sammenspleiset gjeng, som har det 

veldig gøy sammen. Jeg syntes 
breddeidretten her på kvadraturen er 

veldig bra! Du trenger ikke være 
supergod i en idrett, du må bare like 
allsidig og variert trening. Dersom du 

ønsker å ha en mer aktiv og gøy 
skolehverdag, vil jeg anbefale deg 

idrettslinja på Kvadraturen."
- LISA, VG1


