
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitasjon til  

Idéverksted for 
skoleledere 
9. – 10. august 2017 
Skiringssal folkehøyskole, Sandefjord 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Idéverksted for skoleledere  
Etter ønske fra skoleledere i frilynt folkehøgskole arrangerer vi 
idéverksted for skoleledere. 

Her inviterer vi til en samling der du som skoleleder kan jobbe 
sammen med andre skoleledere med helt konkrete utfordringer i 
hverdagen. Vi har et tydelig mål om at du etter disse dagene kan 
ha med deg verdifulle perspektiver og kanskje forslag til nye 
møter å løse utfordringer på egen skole. 

Det vil være tre hovedemner man vil jobbe med under 
idéverkstedet, men også rom for andre innspill. 

 Arbeidstidsavtalen – undervisning, reiser og tid til 
sosialpedagogikk 

 Intern kompetanseutvikling – hvordan møte formelle 
krav og individuelle behov 

 Hvordan definerer vi og arbeider med 
sosialpedagogikk? 

Samlingen finner sted fra onsdag 7. til torsdag 10. august på 
Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord, og er ledet av Jan Martin 
Medhaug (rektor på Follo FHS) og Knut Søyland (rektor på 
Skiringssal FHS). 

Parallelt med idéverkstedet vil det være andre kurs og samlinger 
i regi av Folkehøgskoleuka 2017.  
 

Velkommen til spennende dager!  

Pris 
Kurset inklusiv opphold (kost og losji) koster kr 1 950,- pr deltaker. 
Pris for evt. tilslutningsdøgn kr 400,- 

Påmelding 
Påmelding skjer til Sindre Vinje på sindre@folkehogskole.no 
Bindende påmelding etter 1. juni 2017. Vi gjennomfører kurset 
med 5 eller flere deltakere (vent derfor med billetter frem til 
bekreftelse).  

Oppgi følgende informasjon: 
Navn, adresse, fødselsdato, mobilnr, folkehøgskole. 
Angi evt. matallergier eller annet det må tas hensyn til. 
Gi også beskjed dersom du ankommer kvelden før kursstart. 

Kurssted: 
Skiringssal folkehøyskole www.skiringssal.fhs.no 
Skiringssalsveien 160 – 3232 Sandefjord 
Tlf 33 42 17 90 – skiringssal@vfk.no 

Spørsmål 
Rettes til Sindre Vinje på sindre@folkehogskole.no tlf 90 60 99 79 

Velkommen til nyttige og inspirerende dager i Sandefjord! 
 
 
  Med beste hilsen 
  Sindre Vinje (FHF), Knut Simble (FHF), Jan Martin Medhaug (Follo)  
  og Knut Søyland (Skiringssal).   
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Program 
Med forbehold om endringer. Kaffepauser vil legges inn underveis. 

 

 
Onsdag 9. august 2017 
Fra kl 1000 Innsjekk og registrering 
Kl 1100 Velkommen!  
Kl 1130 Arbeidstidsavtalen – utfordringer og muligheter - Intro 
Kl 1200 Idéverksted om arbeidstidsavtalen - 1 
Kl 1300 Lunsj 
Kl 1400 Idéverksted om arbeidstidsavtalen - 2 
Kl 1600 Kaffepause med noe å bite i 
Kl 1630 Intern kompetanseutvikling – Intro 
Kl 1700 Idéverksted om intern kompetanseutvikling 
Kl 1930 Middag og sosialt samvær

 

  Torsdag 10. august 2017 
Kl 0730 Frokost 
Kl 0830 Morgensamling 
Kl 0900 Hvordan definerer vi sosialpedagogikk? 
Kl 1000 Idéverksted om sosialpedagogikk 
Kl 1300 Lunsj 
Kl 1400 Åpen post  
Kl 1500 Avslutning 
 
(Mulighet for morgenbad i sjøen før frokost) 

 



 

Bidragsytere 
Knut Søyland, Rektor ved Skiringssal folkehøyskole 

Jan Martin Medhaug, Rektor ved Follo folkehøgskole 

Knut Simble, Generalsekretær, Folkehøgskoleforbundet 

Sindre Findal Vinje, Pedagogisk rådgiver, Folkehøgskoleforbundet 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

Skiringssalsveien 160 – 3232 Sandefjord 
 33 47 17 90 
 skiringssal@vfk.no 
www.skiringssal.fhs.no 

Øvre Vollgate 13— Postboks 420 Sentrum—0103 Oslo 
 22 47 43 00 
 fhf@folkehogskole.no 
www.folkehøgskoleforbundet.no 
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