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Forbundsnytt nr 7 (oktober) 2017 
  

  

 

Statsbudsjettet 2018 snart avgjort 
 

Folkehøgskolene setter sin lit til at støttepartiene KrF og Venstre reverserer regjeringens 

forslag til kutt og legger inn manglende bevilgninger for folkehøgskolene under behandlingen 

av endelig statsbudsjett for neste år. Aksjonen utenfor Stortinget 17. oktober bidrar til at 

folkehøgskolene ikke glemmes i innspurten fram mot vedtak i Stortinget i desember. 
 

 

  

 

Ny daglig leder/sekretær søkes til Folkehøgskolerådet 
 

Nåværende leder og sekretær i Folkehøgskolerådet Odd Arild Netland går av for aldersgrensen 

etter 21 års virke og vi søker derfor hans etterfølger. Vi søker etter en person med relevant 

høyere utdanning og økonomi-, leder og folkehøgskoleerfaring for å kunne forestå det viktige 

politiske arbeidet overfor myndighetene. Søknadsfristen er 15. november. Full utlysning er 

sendt til skolene og finnes her. 
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Dagskurs for vaktmestre 
 

Allerede på torsdag (16. november) er det kurs for driftsansvarlige/vaktmestre på frilynte 

folkehøgskoler. I kurset vil det blant annet være innledninger om innregulering og behovstyrt 

ventilasjon, ENØK og internkontroll, økonomi for driftspersonell, utfordringer og muligheter i 

møte med elevene samt om avtaleverket og pensjonsordning for praktisk personalet. Kurset 

er lagt til Best Western Karl Johan Hotell i Oslo. Etterpåmelding kan skje til Knut Simble. Se her 

for invitasjon og program. 
 

 

  

 

Folkehøgskolekatalogen 2018/2019 er klar 
 

Folkehøgskolekatalogen 2018/19 er nå klar på nett. Her finner du alle de 77 norske 

folkehøgskolene og en svensk. Skolene presenteres og du kan studere det store fagtilbudet. 

Du finner også spennende magasinstoff og faktasider. Hva er nytt i år? Katalogen sendes ut fra 

trykkeriet 15. november - på papir! 
 

 

  

 

Nye særavtaler skal forhandles 
   

Avtalene om arbeidstid for lærere i folkehøgskolene (særavtalen) løper ut ved nyttår og er 

sagt opp av partene. Det skal derfor forhandles nye særavtaler både for Virke-skolene og KS-

skolene. De nye avtalene skal gjelde fra neste skoleår.  
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Judith vikarierer som internasjonal sekretær  
  

Judith Klein (41) er tilsatt i halv stilling som internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet. Hun 

har 20 års erfaring med globale miljø- og utviklingsspørsmål fra utviklingsbransjen, samt lærer 

på ungdomsskole, videregående og barneskole. Nå kommer hun fra RORG-samarbeidet. Brita 

Phuthi går ut i svangerskapspermisjon. Les mer om Judith. 

  

 

  

 

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 
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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   
 

  

 

God førjulstid!  
 

 

Med beste hilsen 

Knut Simble, Sindre Vinje 

og Øyvind Brandt 

 

 

.Du mottar dette nyhetsbrevet som medlem i Folkehøgskoleforbundet. 
 

Folkehøgskoleforbundet 
fhf@folkehogskole.no 

PB 420 Sentrum, 0103 Oslo 
(Besøk: Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo) 

Tlf 22 47 43 00 
http://folkehøgskoleforbundet.no 
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