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Forbundsnytt nr 2 (mars) 2018 
  

  

 

Bli med på FolkehøgskoleUKA 2018! 
 

Om du er erfaren eller ny i folkehøgskolen, hvorfor ikke starte kommende skoleår med 

faglig og sosialt påfyll? I samarbeid med Sund folkehøgskole (som er 150 år) ønsker 

Folkehøgskoleforbundet velkommen til otte forskjellige kurs i folkehøgskoleUKA 2018. 
 

Du kan melde deg på ett eller eventuelt to av følgende kurs:  

• Kurs for nye lærere (6.-9. august) 

• Kurs for nye praktisk personale (6.-7. august) 

• Kurs for nye rektorer/skoleledere (6.-7. august) 

• Pedagogikk, dannelse og reise (6.-7. august) 

• Å stå i det åpne – utvid til din pedagogiske verktøykasse (8.-9. august) 

• Kurs i psykisk helsefremmende arbeid (8.-9. august) 

• Kurs for kjøkkenpersonale i økologisk storkjøkken (8.-9. august) 

• Idéverksted for skoleledere (8.-9. august) 

Ved å samle en rekke kurs for erfarne og nye ansatte i frilynt folkehøgskole vil du møte 

mange fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles 

foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær. 
 

Mer informasjon om kursene og påmelding finner du etter hvert på 

www.frilyntfolkehøgskole.no eller i rundskriv som sendes skolene i april. 
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Særavtaleforhandlinger utsatt 
 

Det drøyer med forhandlingene om særavtalene som skal reforhandles for lærere i 

folkehøgskolene. På Virke-området er det enighet om at forhandlingene legges til over 

sommeren. Hvorvidt forhandlinegen om ny særavtale på KS-området også skyves på til over 

sommeren er i skrivende stund ikke avklart. 
 

  

  

 

Rektorskolen, det er nå! 
 

Det er ikke sikkert muligheten kommer igjen. Det er derfor nå du bør søke om opptak til 

rektorskolen i folkehøgskolen. Søknadsfristen for andre kull er satt til 15. april. 
 

-Jeg har lært mye, sier en av deltakerne fra første kull. Tilbakemeldingene fra første kull er 

svært gode. Rektorer oppfordres spesielt til å delta og eller legge til rette for at interesserte 

medarbeidere kan få delta.  
 

Om du ønsker å være med og ennå ikke har søkt, oppfordrer vi deg til å kontakte Høgskolen 

Sørøst-Norge (HSN) eller Sindre så snart som mulig. 
 

  

  

Midler tildelt fra Solidaritetsfondet 
 

Styret i Folkehøgskoleforbundet har bevilget til sammen 90 tusen kroner i midler fra 
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Solidaritetsfondet til utviklingsprosjekter tilknyttet Elverum og Toneheim folkehøgskoler 

(skoleprosjekt i Uganda og prosjektet Music Makes a Difference i Sydafrika). Det kom inn 

fem søknader til Solidaritetsfondet med en samlet søkesum på nesten 200 tusen kroner. 
 

  

  

 

Rift om PU-midler 
 

Det er ved søknadsfrist registret seks søknader om tildeling av pedagogiske 

utviklingsmidler. Samlet søknadssum er 619 tusen kroner, som er ti ganger mer enn utlyst. 
 

Styret i Folkehøgskoleforbundet skal behandle søknadene i styremøte 9. april. 
 

  

  

 

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. 
 

  

  

Seniortreff på Jæren folkehøgskole i juni 
 

Styret i Seniorlaget håper at ekstra mange av dere som tidligere har arbeidet i 



 

folkehøgskolen finner veien til Jæren juni. I samarbeid med Jæren folkehøgskule inviterer 

Seniorlaget til seniortreff 11. - 15. juni 2018. 
 

Det leges opp til innholdsrike dager i Rogaland. Programmet ser du på 

www.frilyntfolkehøgskole.no, hvor du også kan melde deg på treffet. 
 

  

  

 

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.  
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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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