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Landsmøtet 2017 
Det er sendt ut innkalling til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Elverum 
folkehøgskole 30. mai- 1. juni. Det er antallet medlemmer i lokallaget som regulerer 
antallet delegater. Forbundet sentralt dekker alle reise- og oppholdskostnader for 
delegatene. Det skal benyttes rimeligste reisemåte. Medlemmer som ikke er valgte 
delegater men som likevel ønsker å delta på landsmøtet og er også hjertelig 
velkommen, men de må selv dekke reise- og oppholdskostnader f.eks. ved bruk av 
midler i lokallagskassa eller at skolen betaler utgiftene.Program for landsmøtet vil bli 
sendt ut i slutten av april måned. Ut over vanlige landsmøtesaker blir tema denne 
gangen: 
- Ide`og prinsipprogram, mellom solskinn og ruskevær – livsmestring, behov for utvidet 
etisk plattform for en bærekraftig framtid, dilemmaer knyttet til studiereiser i fhs.  
Les mer om landsmøteinnkallingen her. 
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I nyeste utgave av Folkehøgskolen (nr 2 2017) kan du lese et intervju av Sten 
Ludvigsen, han som ledet utvalget som sommeren 2015 leverte NOUen Fremtidens 
skole, også kalt 'Ludvigsenutvalget'. Han poengterer blant annet viktigheten av 
samarbeidskompetanse. I bladet kan du også lese om K.E. Løgstrup og nærhets-
etikken, om hva Inge Eidsvåg mener kjennetegner den gode folkehøgskolelæreren, om 
studiereisens dilemmaer, om voluntører på folkehøgskoler, om Katti Anker Møller og 
veien til selvbestemt abort, om Petter Eides etiske dilemmaer i bistanden, og mye, mye 
mer. 
God lesing!  

  

  

 

Dilemmaer knyttet til studiereisen 
Styret har i siste utgave av magasinet Folkehøgskolen en artikkel om dilemmaer knyttet 
til omfanget av studiereisene. Det er redselen for ikke å rekruttere nok elever som 
kanskje er motoren i utviklingen, som blant annet fører med seg økte klimautslipp, 
dyrere år på folkehøgskole og mindre timer til sos.ped på skolene. Styret ønsker at 
artikkelen drøftes i lokallagene før landsmøtet, hvor studiereisen er ett av flere tema. 
Les hele artikkelen her. 

  

  

 

Videreutdanning? 
 
Krav til kompetanse til lærer er skjerpet i opplæringsloven. I forskriftene til 
folkehøgskoleloven §15 heter det at den som tilsettes som lærer i folkehøgskolen, må 
fylle kravene til kompetanse i opplæringsloven. Hvordan påvirker endringene i 
opplæringsloven lærere i folkehøgskolen og hvorfor har lærere i folkehøgskolen ikke 
adgang til videreutdanningsinnsatsen som gjøres for å oppkvalifisere lærere i 
grunnopplæringen? 
Få svarene her. 
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Dagskurs for internatledere 
 
Tirsdag 4. april vil 15 internatledere i frilynt folkehøgskole sette hverandre stevne i 
Oslo. På kurset vil det være fokus på innholdet i internatlederstillingene, 
turnusplanlegging, arbeid med elevene og andre relevante emner. Det er også satt av 
tid til 'del og stjel', som er en idé stjålet fra inspektørene, som innførte denne økta som 
fast post på sine møter i sin tid. 
  

  

 

10 kurs på ett brett: Velkommen til 
'Folkehøgskoleuka 2017' 

Vi har samlet hele 10 kurs for ansatte og nyansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra 
mandag 7. til fredag 11. august. Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager 
(se det enkelte kurs). På den måten vil du møte mange andre fra andre folkehøgskoler 
på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og 
sosialt samvær. Årets folkehøgskoleuke er lagt til Skiringssal folkehøyskole i 
Sandefjord. 
Se alle kursa her, med lenker til mer informasjon om hvert kurs. 

  

  

Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+ 
 

Det er mye å tenke på for de som har vært i folkehøgskolen/ arbeidslivet en god stund 
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og nå nærmer en ny fase av livet. Det kan være hvordan man ønsker å bruke sin 
kompetanse de siste årene i jobb. Det kan være hvilke muligheter og rettigheter har du 
i forhold til pensjon, AFP, og hvilken økonomi man vil ha etter at man går av eller 
trapper ned? Spørsmålene er mange til et komplisert tema og svarene veldig avhengig 
av den enkeltes situasjon. For tredje år på rad inviterer vi i samarbeid med NESTOR til 
seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+. 
Se hele invitasjonen her. 

  

  

 

Ida Falchenberg engasjert som prosjektleder 
 
Ida Falchenberg er prosjektleder og faglig ansvarlig for prosjektet 'Mellom solskinn og 
ruskevær' - om livsmestring i folkehøgskolen. Prosjektet går nå inn i en pilotfase for 
senere å tilbys alle skoler. Ida jobber til daglig på Hadeland Folkehøgskole, som 
linjelærer på «Helse og helhet». Ida har en bachelor i filosofi fra UiO, treåring 
utdannelse i selvutvikling og livsveiledning fra Iliana akademiet og er medisinsk 
yogainstruktør. Hun har bred erfaring med arbeid fra organisasjonen «Voksne for 
barn», og jobber også som coach og foredragsholder. Tidligere oppdragsgivere er 
Bufdir, Udir og ulike ungdomsorganisasjoner. Ida bor i økolandsbyen i Hurdal og er 
opptatt av bærekraftig utvikling både i verden, og i mennesker. 
Ida vil presentere prosjektet på Landsmøtet. 

  

  

– Nå er jeg mer motivert for å fortsette 
 
– Jeg er veldig glad for at de hadde en slik ordning her på skolen, sier Sigurd 
Benjaminsen (19) fra Nannestad. Dette skoleåret har en mentorordning for elever som 
ikke har fullført videregående startet opp på tre folkehøgskoler. Alle 39 deltakere har nå 
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en tydelig plan for veien videre. Ambisjonen er å ta pilotprosjektet videre ved at flere 
skoler tilbyr mentorordning. Men foreløpig sitter de ekstra pengene dette koster veldig 
langt inne i Kunnskapsdepartementet. 
Les hele oppslaget her. 

  

  

 

Velkommen til Christina! 
 
Marianne Vindspoll har ett års permisjon fra jobben sin i IF. Som vikar har vi fått inn 
Christina Nygaard. Christina kjenner til frilynt folkehøgskole fra sin tid som elev på 
daværende Vestoppland folkehøgskole, nåværende Hadeland folkehøgskole. Hun har 
en master i sosialantropologi og har tidligere hatt en tilsvarende stilling i Bayerngas. Vi 
ønsker Christina hjertelig velkommen! 

  

  

 

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. 
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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.Christina@folkehogskole.no  

  

 

  
Med beste hilsen 

Knut Simble, Sindre Vinje 
og Øyvind Brandt 
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