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Ikke glem Folkehøgskoleuka under etterarbeidsdagene!
Du og dine kolleger er nå i gang med etterarbeidsdagene etter et intensivt folkehøgskoleår. I
den forbindelse ønsker vi å minne om kursene vi tilbyr for nye og erfarne ansatte i
folkehøgskolene under Folkehøgskoleuka 2018. I år er kursene lagt til Sund folkehøgskole på
vakre Inderøy i dagene 6. - 9. august.
Du kan melde deg på ett eller eventuelt to av følgende to-dagers (kurs for nye lærere er på
fire dager):
•

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)

•

Hvordan fremme psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen (8.-9. august)

•

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

•

Idé- og praksisverksted 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.

Vi ber om at du tar opp spørsmål om deltakelse på kurs under folkehøgskoleuka i kollegiet
under etterarbeidsdagene, slik at dere får meldt dere på før avspasering og sommerferie.
Mer informasjon om kursene og påmelding finner du etter hvert på
www.frilyntfolkehøgskole.no eller i rundskriv og brosjyre som er sendt til skolene.

Ny hovedtariffavtale på plass i KS
Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale
for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret i KS-området er på 2,8 prosent, mens
høgskolegruppene/lærere fikk en ramme på 2,95 prosent.
Rammen er ikke det samme som lønnstillegg. I rammen inngår også overheng og glidning.
Derfor vil lønnstilleggene ligge lavere enn 2,95 prosent. I tillegg vil tilleggene mellom de ulike
stillingstypene også være forskjellige.
Resultatet innebærer blant annet:
•

Generelle tillegg til ansatte med høyere utdanning (kapittel 4, gruppe 2). Dette gir
lønnstillegg fra 8500 til 12 300 kroner (Se protokoll for sentrale tillegg og ny
garantilønnstabell)

•

Garantilønn og utregnet laveste årslønn heves med de samme tilleggene

•

Alle ledere som hovedsakelig får sin lønn i sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et
tillegg på 1,5 prosent av sin grunnlønn

•

Alle tilleggene gis med virkning fra 1. mai

Det er ikke avsatt penger til lokale pottforhandlinger i 2018.
Ulempetillegg
Partene har avtalt økning av ulempetilleggene med virkning fra 1. januar 2019 (godtgjøring for

særskilt arbeidstid, nærmere bestemt lørdags- og søndagstillegg, og kvelds- og nattillegg).
Dette vil være en del av lønnstilleggene for mellomoppgjøret 2019. Disse tilleggene treffer i
mye større grad arbeidstakere i gruppe 1 enn gruppe 2. Dette betyr at en del av rammen for
mellomoppgjøret i 2019 allerede er avtalt.
Organisasjonens frist for å vedta oppgjøret er satt til kl. 12.00 8. juni.
Forhandlingen om ny hovedtariffavtale på Virke-området finner sted i september.

Rektorskolen utsettes til neste år
Ved utsatt søknadsfrist mangler det dessverre for mange søkere til at USN (Universitetet i
Sørøst-Norge) kan sette i gang andre kull i studiet Verdibasert endringsledelse for
folkehøgskolene som planlagt nå i juni. Det er derfor besluttet å utsette oppstarten med ett år,
til juni 2019. Søkere i år er selvfølgelig garantert plass ved neste oppstart og vi håper søkere vil
opprettholde sin søknad og følge med videre.
Siden studiet er utviklet spesielt for ansatte og ledere i folkehøgskolene, velges det en såpass
lang utsettelse, da signalene er at oppstart på forsommeren passer best inn i årshjulet til
folkehøgskolene.
USN vil oppdatere siden med studietilbudet med ny søknadsfrist og samlingsdatoer, og vil
sammen med FHF og NKF, fortsette å markedsføre studiet. Dermed håper vi å vekke
interessen hos flere aktuelle søkere de kommende månedene. Det blir da også mer tid til å
avklare og evt. avtale ordninger og studiestøtte lokalt for den enkelte.

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
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