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“Look to the Norwegian folk high schools!”
Under Rektormøtet 2017 holdt professor Tom Tiller et videoforedrag om fremtidens skole og fremtidens
folkehøgskole. Tiller belyser her utfordringer og muligheter for skoleslaget de kommende år. Ta deg tid til å
se videoen hvor Tiller utfordrer og viser muligheter for folkehøgskolene.
Tom Tiller tar i video-nyttårshilsenen utgangspunkt i Ludvigsenutvalget, 21st century skills og frafall i
videregående skole, når han peker på en trend i utdanningssektoren om å løfte frem overgripende
kompetanser som relasjonskompetanse, sosial kompetanse og sosialkompetanse.
https://vimeo.com/helsekompetanse/review/198479436/e51c156144.

Folkehøgskolen nr 1 2017 'på gata'
Bladet vårt Folkehøgskolen er nå klart med nr 1 i år. Du kan boltre deg i 56 sider om stort og smått av hva
som rører seg i folkehøgskolen for tiden. Ikke minst kritisk søkelys på folkehøgskolenes utstrakte
studiereisevirksomhet. Les også portrettintervjuet av Haldis Brubæk, rektor på Romerike folkehøgskole.
Jæren folkehøgskole har startet opp teknologilinje og linja sosial arbeid. Du finner anmeldelse av
Stortingspillet, introduksjon av 'fotoøyeblikket' fra Sogndal folkehøgskole, debattinnlegg og forslag til
globalvettregler for internasjonalt arbeid i folkehøgskolen. Og mye mer. Det er bare å lene seg tilbake og la
seg inspirere, irritere, engasjere,.

https://issuu.com/folkehogskolen/docs/folkeh__gskolen_1_17_web__siste

Psykisk helse for elever på folkehøgskole
Pilotskoler søkes til prosjektet "Mellom solskinn og ruskevær".Folkehøgskoleforbundet vil i de
kommende år fokusere på arbeid med psykisk helse. I den forbindelse setter vi i gang prosjektet «Mellom
solskinn og ruskevær». I dette prosjektet vil vi første skoleår jobbe sammen med tre pilotskoler som velger
ulike måter å tilnærme seg tematikken. Det er disse skolene vi nå søker.
http://folkehogskolene.net/wips/28006179/module/articles/smId/777912485/smTemplate/Hovedmal/

Kurs for internatledere 4. april i Oslo
Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for internatledere eller de som har internatlederfunksjon i
folkehøgskolen. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir
arrangert i Folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate 13 i Oslo. tirsdag 4. april fra kl. 09:00 til kl.
16:00.
http://folkehogskolene.net/wips/28006179/module/articles/smId/881228483/smTemplate/Hovedmal/

Utlysning av PU-midler til frilynte skoler
Folkehøgskoleforbundet lyser med dette ut 80 000,- kroner i felles PU-midler som skolene kan søke på.
Frist for søknad er 15.03.2017.
Skoler som ønsker å søke om midler til PU-arbeid gjør dette på vedlagt søknadsmal. Vi oppfordrer skolene
til samarbeidsprosjekter, og skoler som søker sammen med andre skoler vil bli prioritert.
I 2017 kan skolene søke om PU-midler, for gjennomføring i skoleåret 2017-18, innenfor 2 områder.
http://folkehogskolene.net/wips/28006179/module/articles/smId/1859417408/smTemplate/Hovedmal/

Seniorlaget møtes på Møre folkehøgskule til
sommeren
Seniorlaget utgir eget medlemsblad. I siste utgave, som kom i desember, kan du lese om Seniortreffet i Lofoten i
fjor sommer, programmet for kommende treff på Møre folkehøgskule til sommeren og referat fra årsmøtet,
der Terje Garvik ble valgt til leder etter at Mildrid Nesheim ønskte avløsning. Neste års Seniortreff vil bli på
Møre Folkehøgskule i veke 24, dvs. 12. – 16. juni.

Snakk inn nye medlemmer
For å kunne være en sterk idé-, interesse, utviklings- og fagorganisasjon for frilynt folkehøgskole også
framover, er vi alle avhengig av at nye ansatte, rektorer, lærere og praktisk personale, melder seg inn i
forbundet. Vi bør alle derfor ha et ansvar for å snakke inn nye medlemmer.

Kalender
Følg med på Kalender på http://folkehøgskoleforbundet.no

Får dine kolleger medlemsnytt på e-post?
Medlemsnytt kommer kun på e-post basert på dine medlemsopplysninger i sekretariatet. Spør
gjerne dine kolleger i Folkehøgskoleforbundet på skolen om de også har mottatt dette
medlemsbrevet. Spesielt gjelder dette når medlemmer endrer status til f.eks. pensjonist, og derfor
oftest skaffer seg ny privat e-postadresse.
Vi ber deg om å kontakte din tillitsvalgte om det, evt. å ta direkte kontakt med oss for registrering
av riktig e-post. marianne@folkehogskole.no
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