
Invitasjon til introduksjonskurset 

Ny som skoleleder 
i folkehøgskolen
7. – 8. august 2017
Skiringssal folkehøyskole, Sandefjord



Ny som skoleleder
i frilynt folkehøgskole 2017
Som ny eller relativt ny skoleleder (rektor, assisterende 
rektor/inspektør) i folkehøgskolen er du nå leder i et annerledes 
skoleslag, og har derfor en særegen lederutfordring – hva enten 
du kommer utenfra eller har folkehøgskolebakgrunn.

Folkehøgskolen har eksistert i mer enn 150 år i Norge og fungerer 
under egen lov og forskrifter for tilskudd. Hverdagen på skolene er 
ikke helt som på andre skoler, blant annet siden elevene bor her. 
Samtidig vet vi at hverdagen på skolene har lett for å sluke deg og 
dine kolleger. Det er ikke alltid like god tid til innføring i hva 
skoleslaget og den nye skolelederrollen innebærer. 

Folkehøgskoleforbundet inviterer deg til et introduksjonskurs over 
to døgn sammen med andre nye eller relativt nye skoleledere. 

Gjennom foredrag, samtaler og sosialt samvær vil du lære mer om 
skoleslagets tradisjon og historie, lov og forskrift, økonomi, hvor 
du kan hente hjelp i ulike saker, perspektiver på dannelse i 
folkehøgskolen, etiske utfordringer og ellers dele forventninger og 
utfordringer om din nye jobb. 

Med andre ord vil du bli kjent med grunntenkningen og ramme-
vilkår i norsk frilynt folkehøgskole, noe som vil bidra til at du blir 
litt tryggere i din nye jobb. 

Parallelt med dette kurs vil det også arrangeres kurs for nye i 
andre stillinger og evt. andre kurs. Det betyr at noen økter går 
felles, mens andre er spesifikt for skoleledere. 

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

Påmelding 
Påmelding skjer så snart som mulig til Øyvind Brandt 
på ob@folkehogskole.no Påmeldingen er bindende.

Ved påmelding trenger vi følgende informasjon:
Navn, adresse, e-postadresse, mobilnr og skole.
Angi evt. matallergier eller annet det må tas hensyn til.

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

Spørsmål
Rettes til Øyvind Brandt på e-postadr. over eller på tlf 900 77 694 

Velkommen til nyttige og inspirerende dager  i Sandefjord!

Med beste hilsen

Øyvind Brandt Knut Simble 
Leder Generalsekretær
Folkehøgskoleforbundet Folkehøgskoleforbundet

mailto:ob@folkehogskole.no
http://www.skiringssal.fhs.no/
mailto:skiringssal@vfk.no


Program
Med forbehold om endringer. Kaffepauser vil legges inn underveis.

Mandag 7. august 2017
Fra kl 1000 Innsjekk – kaffe og frukt
Kl 11.00 Velkommen!

Hva er en folkehøgskole? 
Kl 11.30 Folkehøgskolens historie
Kl 12.30 Hvem er de nye skolelederne?
Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 3 perspektiver på dannelse
Kl 15.00 Dannelse og ledelse

i folkehøgskolen
Kl 16.00 Kaffepause med noe å bite i 
Kl 16.30 Hva er en god leder 

i folkehøgskolen? 
Eget fokus gjennom det første året.

Kl 17.30 Årshjulet i folkehøgskolen
Kl 18.30 Pause fram til middag 
Kl 19.30 Middag og sosialt samvær 

Tirsdag 8. august 2017
Kl 07.30 Frokost
Kl 08.30 Morgensamling
Kl 09.00 Etiske utfordringer i hverdagen
Kl 09.30 Folkehøgskoleloven med forskrifter
Kl 10.30 Kaffe med noe å bite i
Kl 11.00 Styrearbeid for skoleleder
Kl 12.00 Økonomi i folkehøgskolen
Kl 12.30 Organisasjonene i folkehøgskolen:

Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
Folkehøgskoleforbundet -
Folkehøgskolerådet

Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 Lønns- og arbeidsvilkår, ulike tema
Kl 15.00 Skoleutvikling – hva og hvordan?
Kl 16.00 Avslutning

(Mulighet for morgenbad i sjøen før frokost)



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

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

Joakim Hammerlin, Filosof og lærer ved Nansenskolen

Knut Simble, Generalsekretær, Folkehøgskoleforbundet

Knut Søyland, Rektor ved Skiringssal folkehøyskole

Sindre Findal Vinje, Pedagogisk rådgiver, Folkehøgskoleforbundet

Øyvind Brandt, Leder av Folkehøgskoleforbundet

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