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Bjørnø som ny sekretær i Folkehøgskolerådet 

 

1. februar starter Christian Tynning Bjørnø (32) som 
Folkehøgskolerådets nye sekretær og daglige leder. Christian er lærer 
og kommer fra Telemark, hvor han blant annet også har vært elev- og 
lærlingeombud og varaordfører i syv år. Siste fire årene var han valgt 
inn i Stortinget for Telemark Arbeiderparti. På Stortinget satt Bjørnø i 
KUF-komiteen, og har derfor en god politisk kompetanse vi håper å få 
gleden av i de kommende årene. Bjørnø avløser Odd Arild Netland 
som 31.1. går av for alder som Folkehøgskolerådets sekretær og 
daglige leder etter 21 ½ år i jobben.  
Vi ønsker Christian velkommen!   

 

 

 

Særavtalene reforhandles 

 

Gjeldende særavtaler for lærere i folkehøgskolene innenfor Virke- og KS-områdene er planmessig 
sagt opp og skal reforhandles for kommende skoleår. Organisasjonene har i lengere tid forberedt 
forhandlingene ved å avklare krav til disse. Det er i skrivende stund ikke kjent når forhandlingene kan 
komme i gang. 
  

 

 

 

Selvevalueringkonferansen 2018 
Folkehøgskoleforbundet, i samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, inviterer til 
erfaringsutveksling og faglig påfyll i Oslo 16. februar 2018. Dette er et møtested for dere som har ansvar 
for skolens selvevalueringsarbeid. Vår intensjon er at dere får møte representanter fra andre skoler som 
arbeider med det samme tema som dere gjør og får relevant faglig påfyll. 

http://mailchi.mp/50cdd20af6e1/folkehgskoleforbundet-medlemsnytt-nr2-april-1304049?e=%5bUNIQID%5d


 

Vi inviterer i år spesielt skoler som arbeider innenfor to hovedtema: 
• Livsmot, mestring, psykisk helse 
• Forholdet mellom verdigrunnlag, praksis og formål 
Alle skoler er selvfølgelig velkommen uansett tema for selvevaluering.  Les mer her. 

  

  

 

Invitasjon til kull 2 i folkehøgskolens rektorutdanning 

 

Første kull av folkehøgskolens lederutdanning ble avsluttet med eksamen 1. februar for 23 kandidater. 
Nå inviteres det til ny runde, kull 2, for interesserte rektorer, inspektører, lærere og andre ansatte og 
interesserte. Erfaringene fra første kull er svært gode. Likevel blir det noen justeringer i innholdet i 
kurset til 2. kull, dersom det blir mange nok som søker. 
Studiet heter fortsatt «Verdibasert endringsledelse» og er i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge i tett 
samarbeid med NLA i Bergen, samt FHF og NKF.   
Mer informasjon finner du på www.usn.no/videreutdanning. Søknadsfrist er 15. april. 
  

 

 

 

NORDISKE VÅRKONFERANSE 2018:  
Folkehøgskolepedagogikk, skoleutvikling og forskning 

Nordisk folkehøgskoleråd inviterer rektorer, lærere, tillitsvalgte og forskere fra Norden til en konferanse, 
hvor deltakerne møtes for å lære av hverandres erfaringer omkring folkehøgskolens pedagogikk og 
didaktikk, samt hvordan man arbeider med folkehøgskolens utvikling. Det blir et spesielt fokus på 
forskning som tematiserer disse spørsmålene. 
Vårkonferansen går fra lunsj til lunsj 10. til 11. april og holdes også i år på Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv litt nord for Göteborg i Sverige. Invitasjonen er sendt til skolene og finnes sammen 
med programmetpå www.frilyntfolkehøgskole.no. 

  

 

 

 

Nye personvernregler for folkehøgskolene  
 Fra mai 2018 trer de nye EU-reglene (GDPR) for behandling av personopplysninger i kraft. 
Folkehøgskolene har mange personopplysninger på elever og ansatte, og må nå kartlegge hvordan disse 
opplysningene behandles og lagres, og lage/justere rutiner som tilfredsstiller de nye reglene. 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/selvevalueringskonferansen-2018-med-vekt-pa-psykisk-helse-og-forholdet-mellom-verdigrunnlag-og-praksis/
http://www.usn.no/videreutdanning
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/arrangementer/nordiske-varkonferanse-2018-folkehogskolepedagogikk-skoleutvikling-og-forskning/
http://www.frilyntfolkeh%C3%B8gskole.no/


  

  

 

Seniortreff på Jæren folkehøgskole i juni 
I uke 24, nærmere bestemt fra 11. til 15. juni, inviterer Seniorlaget i samarbeid med Jæren folkehøg-
skule, til Seniortreff 2018. Styret i Seniorlaget håper at ekstra mange seniorer finner veien til Jæren. 
Det leges opp til innholdsrike dager i Rogaland. Deltakerne vil bli bedre kjent med Jæren folkehøgskule 
og flere kjente forfattere fra området, i tillegg til turer til Lysebotn, Byrkjedalstunet, Garborgsenteret, 
Stavanger by, oljemuseet, og lokale vandringer på Jæren. Det blir også arrangert tur til den fantastiske 
og vidgjetne øya «Flor og fjære» og mulighet for en tur til Preikestolen mandag før selve treffet starter 
ut på ettermiddagen. 
Programmet ser du på www.frilyntfolkehøgskole.no, hvor du også kan melde deg på treffet. 

  

  

 

Svar fra KD om videreutdanningfor lærere i folkehøgskolen 
Folkehøgskoleforbundet har mottatt svar fra Kunnskapsdepartementet på landsmøtets uttalelse om å 
inkludere mulighet for lærere i folkehøgskolen til å delta i kompetanseutvikling for lærere i 
grunnopplæringen. 
Her heter det at dersom universitetene eller høgskolene har ledig kapasitet etter direktoratets 
søknadsbehandling, kan de ta opp lærere utenfor stipend- eller vikarordningen på studietilbudene, altså 
f.eks. lærere i folkehøgskoler. Departementet finansierer også selve studieplassen for lærere som ikke er 
tilsatt i grunnopplæringen. Læreren må i så tilfelle henvende seg til den aktuelle høgskolen eller 
universitetet for å undersøke hvilke muligheter de har for å gi opptak til studiet. 

  

  

 

Folkehøgskolen er øyenåpner                                                               

-Det å gå på folkehøyskole var en øyåpner av astronomiske dimensjoner, ifølge TV2-profil Rune Kjos.  
Tv2-profilen Rune Kjos vil absolutt anbefale ungene sine å gå på folkehøyskole. Til tross for at han ikke 
har noen formell utdannelse utover ungdomsskolen, har han opparbeidet seg en lang og tung karriere 
innen mediebransjen. Mye av dette skyldes tiden på folkehøyskole. Også NRK-profil Line Andersen ser 
tilbake på året på folkehøyskole som en viktig del av veien til et liv i media. 
Les hele artikkelen i Agenda Magasin her. 

http://www.frilyntfolkeh%C3%B8gskole.no/
https://agendamagasin.no/artikler/skole-karakterer-eksamen-pensum/


  

  

 

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  

  

 

Med beste hilsen 
Knut Simble, Sindre Vinje 

og Øyvind Brandt 
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