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LØNNSOPPGJØRET I VIRKE SOM I KS 
Partene i Virkeoppgjøret har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. 

Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. 

Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i 

tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har 

virkningsdato 1. august 2017. Dermed er det like lønnsoppgjør i Virke og KS. 

De sentrale lønnstilleggene i 2017 varier mellom stillingsgrupper og ansiennitet og 

beløpene er de samme som framkommer i lønnstabellene som ble forhandlet fram i 

fjor vår. 

En ramme på 2,4 prosent innebærer sentrale lønnstillegg i år på i gjennomsnitt 2 

prosent.  I tillegg kommer lønnstillegg gjennom potten på 0,9 prosent som er avsatt til 

lokale forhandlinger. (Se FHF rundskriv 17-2017) 

 

  

  

Frilynt folkehøgskole med fornyet hjemmeside 
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Hjemmesiden til Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for medlemmer og 

skoler ble etablert for drøyt 10 år siden. Det bar de preg av. På landsmøtet ble de nye 

sidene elektronisk 'avduket'.  

Sidene er nå mer moderne og skal være lettere å og mer tiltalende å finne rundt i. 

Dessuten er de responsive og tilpasses den skjermen du benytter, om det er PC, 

nettbrett eller mobil. 

Vi må imidlertid be om forståelse for at det kan være ting som ikke er helt på plass 

ennå, men det kommer. F.eks. er vi i ferd med å forbedre kalenderen, og å gå 

igjennom tekstene på nettsidene. 

Nettadressene http://folkehøgskoleforbundet.no og andre nettadresser vil nå bringe deg 

til Folkehøgskoleforbundets del av nettstedet. http://frilyntfolkehøgskole.no bringer deg 

til den felles åpningssiden for Folkehøgskoleforbundet, Informasjonskontoret for 

folkehøgskolen, sider for PU-arbeidet, samt sider for magasinet vårt 'Folkehøgskolen' med 

blogg.  

Finner du feil eller mangler, setter vi pris på tilbakemelding til ob@folkehogskole.no. 
 

  

 

Vi minner om kurs i  'Folkehøgskoleuka 2017' 
Vi har i år samlet en rekke kurs for de som er (og blir) nye ansatte og ansatte i frilynt 

folkehøgskole i uke 32 - fra mandag 7. til fredag 11. august (j.fr. FHF rundskriv 9/2017).   

Vi har forlenget påmeldingsfristen til 12. juni i håp om at flere finner veien til kursene 

eller eventuelt har glemt å melde seg på. 

Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det enkelte kurs). På den 

måten vil deltakere 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. 

Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+ arrangeres på Nestor seniorutvikling i 

Melsomvik. 
Her er lenke til en oversikt over kurs du kan melde deg på denne uka. 
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Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+ 
 

Vi minner om seniorkurset på Nestor i Melsomvik i august. Spørsmålene rundt pensjon 

og siste tiden i arbeidslivet 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. 
 

  

  

 

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  
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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   
 

  

 

Fortsatt god sommer!  
 

 

  
Med beste hilsen 

Knut Simble, Sindre Vinje 

og Øyvind Brandt 
 

 

Copyright © 2017 Folkehøgskoleforbundet, All rights reserved. 

Du mottar dette nyhetsbrevet som medlem i Folkehøgskoleforbundet. 

 

Folkehøgskoleforbundet 

fhf@folkehogskole.no 
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