
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitasjon til introduksjonskurs for 

Nye lærere 
i folkehøgskolen 
7. – 10. august 2017 
Skiringssal folkehøyskole, Sandefjord 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Kurs for nye lærere 
i frilynt folkehøgskole 2017 
Som ny eller relativt ny i folkehøgskolen er du kommet til et 
annerledes skoleslag. Folkehøgskolen har eksistert i mer enn 150 
år i Norge og med egen lov. Hverdagen på skolene har lett for å 
sluke deg og dine kolleger. I samarbeid med Skiringssal 
folkehøyskole inviterer derfor Folkehøgskoleforbundet deg til et 
firedagers introduksjonskurs sammen med andre nye kolleger fra 
egen og andre folkehøgskoler. 

Om du er helt ny eller relativt nyansatt i folkehøgskolen de 
seneste årene vil du gjennom foredrag, workshops, oppgaver, 
samtaler og sosialt samvær lære mer om skoleslagets idégrunnlag 
og historie, folkehøgskolepedagogikk, etiske utfordringer i 
hverdagen, og ellers dele forventninger og utfordringer. 

Med andre ord, du vil bli kjent med grunntenkningen i norsk 
frilynt folkehøgskole. Samtidig vil du få trening i noen praktiske 
pedagogiske grep til hverdagen i folkehøgskolen og bygge 
nettverk med kolleger på andre skoler. 

Samlingen finner sted fra mandag 7. til torsdag 10. august på 
Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Samlingen følges opp med 
en avsluttende samling våren 2018. Kostnader og mer 
informasjon om del 2 kommer senere. 

Parallelt med kurs for nye lærere, vil det også arrangeres flere 
parallelle kurs. Det betyr at noen økter går felles. 

Pris 
Kurset inklusiv opphold (kost og losji) koster kr 4 995,- pr deltaker.  
Pris for evt. tilslutningsdøgn kr 400,- 

Påmelding 
Påmelding skjer til Sindre Vinje på sindre@folkehogskole.no 
Påmeldingen er bindende. 
Kurset gjennomføres med 8 eller flere deltakere. (Vent med evt. billettkjøp) 

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 Benedicte Hambro 
Pedagogisk rådgiver Lærer/adm., forteller og forfatter 
Folkehøgskoleforbundet Ringerike folkehøgskole 
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http://www.skiringssal.fhs.no/
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Program 
Med forbehold om endringer. Kaffepauser vil legges inn underveis. 

 

Mandag 7. august 2017 
Fra kl 1000  Innsjekk - Kaffe og frukt 
Kl 1100 Velkommen – kort introduksjon til folkehøgskolen, 

kurset og hverandre. Hva er en folkehøgskole? 
Kl 1130 Folkehøgskolens historie 
Kl 1230  Hvem er vi? Nye lærere i folkehøgskolen.  
Kl 1300 Lunsj 
Kl 1400 Tre perspektiver på dannelse 
Kl 1500 Samtale om dannelse i folkehøgskolen 
Kl 1600 Kaffepause med noe å bite i 
Kl 1630 Suksesshistorier som lærer eller formidler 

Når har jeg lykkes? 
Kl 1730 Hva er en god folkehøgskolelærer?  
Kl 1930 Middag og sosialt samvær 

 
Tirsdag 8. august 2017 
Kl 0730 Frokost 
kl 0830 Morgensamling 
kl 0900 Etiske utfordringer i folkehøgskolen 
kl 0930 Etiske utfordringer og lærerrollen 
Kl 1200 Hva gjør vi med elevene? - 1 
kl 1300 Lunsj 
kl 1400 Hva gjør vi med elevene? -2  
 Praktiske øvelser og deling av erfaringer 
Kl 1600 Kaffepause med noe å bite i  
Kl 1630 Hva er sosialpedagogikk? Eksempler fra praksis Kl 
Kl 1800 Refleksjon 
Kl 1930 Middag og sosialt samvær 

Onsdag 9. august 2017 
Kl 0730 Frokost 
Kl 0830 Morgensamling 
Kl 0930 Syv spenninger i skolehverdagen 
Kl 1100 Arbeid med individuell oppgave 
Kl 1200 Avtaleverket i folkehøgskolen 
Kl 1300 Lunsj 
Kl 1400 SØT-modellen som konfliktløser 
Kl 1600 Kaffepause med noe å bite i 
Kl 1630 Utfordringer i folkehøgskolehverdagen 

Introduksjon til individuelle oppgaver 
Kl 1800 Refleksjon 
Kl 1930 Middag og sosialt samvær 

 
Torsdag 10. august 2017 
Kl 0730 Frokost 
Kl 0830 Morgensamling: Psykisk helse og livsmestring 
Kl 0930 Dannelse i og med undervisning 
Kl 1100 Presentasjon av individuelle oppgaver 
Kl 1300 Avslutning & Lunsj 
Kl 1400 Avreise 
 
(Mulighet for morgenbad i sjøen før frokost) 

 



 

Bidragsytere 
Benedicte Hambro, Lærer/adm., forteller og forfatter, Ringerike folkehøgskole 

Sindre Findal Vinje, Pedagogisk rådgiver, Folkehøgskoleforbundet 

Joakim Hammerlin, Filosof og lærer ved Nansenskolen 

Knut Simble, Generalsekretær, Folkehøgskoleforbundet 

Knut Søyland, Rektor ved Skiringssal folkehøyskole 

Unn Irene Aasdalen, Rektor ved Nansenskolen 

Øyvind Brandt, Leder av 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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