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Forbundsnytt nr 6 (september) 2017

Et nytt skoleår er i gang. Totalt ser det ut til å være flere elever ved
folkehøgskolene, spesielt de frilynte, enn noen gang. Men som alltid er det
variasjoner mellom linjer og skoler.

Idé- og prinsipprogram 2017-2021
Folkehøgskole skal være et sted for å belyse hva det vil si å være menneske sammen
med andre mennesker, heter det i innledningen til idé- og prinsipprogrammet
landsmøtet vedtok på Elverum folkehøgskole i slutten av mai. Idé-programmet er det
nærmeste du kommer et felles uttrykk for hvilket grunnlag frilynt folkehøgskole bygger
på. I prinsippprogrammet kan du se hva forbundet skal ha fokus på i sitt arbeid de
kommende fire årene for å virkeliggjøre idéprogrammet. Idé- og prinsipprogrammet
finner du her.

Vedtektene justert
Landsmøtet på Elverum folkehøgskole vedtok endringer i vedtektene til
forbundet. Endringen i vedtektene innfører en økonomisk sikring i forhold til
landsmøter (§10), samtidig som demokratisk representasjon sikres innenfor de
rammer forbundet har økonomisk. Gjeldende vedtekter finner du her.

Innspill til ny særavtale?
Lokallagene har mottatt oppfordring til å komme med innspill til styret før forhandlinger
om ny(e) særavtaler for lærerne starter. Gjeldende særavtaler løper ut dette skoleåret.
Nye skal etter planen forhandles ferdig før nyttår. I FHF-rundskriv 20-2017 ber
styret om tilbakemelding på hva som bør beholdes og hva som bør endres i
særavtalene (Virke og KS) for å ha et bredest mulig grunnlag inn i forhandlingene. Et
sentralt punkt for Folkehøgskoleforbundet er å ha sentrale kollektive arbeidstidsavtaler
som bidrar til relativt like vilkår for skolene og ansatte til å kunne arbeide på og drive
folkehøgskoler på best mulig måte for alle parter, samtidig som avtalen verner mot for
høy arbeidsbelastning, sikrer at den enkelte lærer disponerer tid til eget for- og
etterarbeid og faglige ajourføring. Tilbakemeldingen ønsker vi før
tillitsvalgtkonferansen starter 19. september.

Lokale forhandlinger i høst
I følge overenskomstene på både Virke- og KS-områdene skal det i høst gjennomføres
lokale forhandlinger om en samlet pott på 0,9 prosent av lønnsmassen. Resultatet skal
gjelde fra 1. august for begge områdene - altså både for ansatte i de private og de
fylkes- og kommunalt eide folkehøgskolene.

Tillitsvalgtkonferansen 2017
Tillitsvalgtkonferansen i september er årets viktigste arena for tillitsvalgte i
Folkehøgskoleforbundet. Her blir en rekke viktige og aktuelle tema tatt opp. I år vil det
blant annet være fokus på lokale forhandlinger, kommende forhandlinger om ny(e)
særavtaler, innføring av varslingsrutiner på alle skoler og hvor langt
unntaksbestemmelsene fra arbeidsmiljøloven strekker seg for lærerne. I år
blir konferansen gjennomført 19. til 21. september på Sanner Hotell, med kurs for nye
tillitsvalgte 18. til 19. september. Se innkalling og program for tillitsvalgtkonferansen
her.

Kurs for vaktmestre i november
16. november inviteres vaktmestre/teknisk drifts personale til dagskurs i Oslo. Dette
kurset er det fjerde i rekken for de forskjellige gruppene av praktisk personale i
folkehøgskolen. Tidligere har det vært kurs for kjøkken, administrasjon og internat. Til
våren starter en ny runde, evt. med to-dagers samlinger etter ønske fra
kursdeltakerne.

Produksjonsfeil i bok om Grundtvig
Det er oppdaget produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for
begynnere… og oss andre» (2016). I noen eksemplarer mangler sidene fra og med
side 53 til og med side 60.
Dette gjelder ikke hele produksjonen, men kun noen eksemplarer. Har du vært uheldig
og kjøpt et eksemplar med denne feilen, kan du returnere boken til oss og motta et
nytt, komplett eksemplar. Se mer 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 www.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

Godt nytt skoleår!
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