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Et nytt spennende år igang
Et nytt skoleår er godt i gang, et år som kan forandre mye for mange, et avgjørende år.
Også for oss som jobber i skoleslaget. Det kan du lese mer om i vårt
blad "Folkehøgskolen" og på våre nettsiderwww.folkehøgskoleforbundet.no samt i
herværende Medlemsnytt. Lykke til med det påbegynte nye skoleår!

Enighet om ny landsoverenskomst for utdanning i Virke
Partene i lønnsoppgjøret i Virkeområdet har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale,
den såkalte landsoverenskomst for utdanning, for perioden 2018 til 2020. Resultatet er
det samme som for KS, som ble forhandlet tidligere i år. Mer informasjon kommer på
våre nettsider.

Ledig stilling som generalsekretær i forbundet
Generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet er en nøkkelperson i norsk folkehøgskole.
Da vår nåværende generalsekretær, Knut Simble, går av for aldersgrense søker vi nå
hans etterfølger.
100 % stilling med arbeidsted Oslo.

For mer informasjon se full utlysningstekst påwww.folkehogskoleforbundet.no/ eller
kontakt leder Øyvind Brandt på tlf. 900 77 694.
Søknad med CV og referanser sendes til
Folkehøgskoleforbundet,fhf@folkehogskole.no innen 24. september 2018.

Ny utgave av magasinet FOLKEHØGSKOLEN
Da er et nytt nummer av Folkehøgskolen ute. Her får du 52 sider med
folkehøgskolestoff, pedagogikk, innspill, politikk, kulturstoff, debatt, elevstemmer og
mye mer: -Elever ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole slår et slag for
kroppspositivitet - Skolenes frihet diskuteres - Debatten om sosialpedagogisk arbeid i
folkehøgskolen går videre - Portrettet med Turid Ulven som har skrevet masteroppgave
om folkehøgskole. God lesning!

Kurs for styremedlemmer
Er du ansattes representant i styret for skole? Folkehøgskole er en idébasert
virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å
sitte i styret for en vanlig hel-kommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og
verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om
folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også
generelt skjerpet de seneste årene. Det vil dette kurset for skolestyremedlemmer
bringe eksempler på. Kurset holdes fredag til lørdag 26.-27. oktober i Oslo.
Se invitasjon og program for kurs for skolestyremedlemmer, styreledere, rektorer ved
folkehøgskoler for videre opplysninger.

Reforhandlinger om særavtale
Særavtalene for pedagogene i folkehøgskolen er sagt opp og skal reforhandles denne
høsten. PÅ Virke-området er forhandlingene satt til 25. september. På KS-området
kommer forhandlingene litt senere. Avtalene vil gjøres gjeldende fra neste skoleår. Følg
med på våre nettsider.

Tillitsvalgtkonferanse til uka
Årets tillitsvalgtkonferanse for folkehøgskolen finner sted på Sanner Hotell fra tirsdag
18. til torsdag 20. september. Forkurs for nye tillitsvalgte starter dagen før (17.-18. sept).
Konferansen vil fokusere på nye hovedtariffavtaler, særavtalene og pensjon. I tillegg vil
konferansen ta opp hvordan drive godt lokallagsarbeid og tillitsvalgtes rolle i lokalt
skoleutviklingsarbeid.
Mer informasjons og programmet finner du her.

Erfaringssamling om 2. årselever med ledertrening som fag
Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til erfaringssamling og faglig påfyll for skoler
som har undervisningstilbud til 2.årselever med ledertreningslinjer (også kalt
stipendiater, bisser etc.). Vi vil drøfte og dele erfaringer om rammer og pedagogisk
innhold i linjer og lederprogrammer. Mer informasjon finner du her.

Praksisbrua – undersøkelse av forholdet mellom
skolens verdigrunnlag og praksis
Den 17. oktober inviteres skolene til workshop og erfaringsdeling om forholde mellom
verdigrunnlag og skolens praksis. Samlingen blir i Bergen. Her vil du få del i erfaringer
og resultater fra skoler som har jobbet med temaet i flere år, samt fra pilotskolene som
deltok i prosjektet «Praksisbrua».
Samlingen vil gi konkrete tips og metoder til bruk på egen arbeidsplass:
 Hvordan jobbe med skolen verdigrunnlag?
 Hvordan jobbe med skolens forståelse av allmenndanning og folkeopplysning?
 Hvordan kan praksis skape bro mellom skolens verdigrunnlag og formål?
For mer info og program, se her.

Viktig lederforum frilynt folkehøgskole
Lederforum arrangeres hvert år for rektorer og assisterende rektorer i frilynt
folkehøgskole. 13.-15. november arrangeres årets forum på Gardermoen. Dagene skal
bidra til påfyll og inspirasjon samt fungere som arena for å drøfte viktige og aktuelle ting
i folkehøgskolen. Dagene arrangeres av Folkehøgskoleforbundet (FHF) og
Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) i fellesskap. IF legger hvert år sitt årsmøte
til dagene. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

Debatt om sosialpedagogisk arbeid
Vi takker alle som har fulgt debatten om sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen,
både til Knut og Sindre som initierte den som fagpersoner i forbundet, og alle som har
bidratt videre, både i bladet og på nett. Dette er en samtale som har flere dimensjoner
og hvor vi både kan være uenige i sak og hvor vi ikke skal se bort ifra at vi av og til lett
kan misforstå hverandre og eller at vi når det kommer til stykket, er mer enige enn det
noen ganger kan fremstå. Samtalen skal vi selvfølgelig ta videre. Styret vil i sitt
kommende styremøte drøfte hvordan og i hvilke fora dette kan gjøres mest mulig
formålstjenlig fremover.

Folkehøgskoleuka 2019 blir på Ringerike
Folkehøgskoleuka neste år blir på Ringerike folkehøgskole på Hønefoss. Uka ligger
fast til 2. uke i august, slik at alle som ønsker det kan delta på ett eller to kurs før
forarbeidsdagene på egen skole.
I august i år arrangerte vi Folkehøgskoleuka for andre gang. Seks kurs fylte Sund fhs
med nye og mer erfarne ansatte i folkehøgskolen til påfyll, inspirasjon og glede.
Også neste år er målet, sammen med kurs for nye lærere, praktisk personale og
rektorer/assisterende rektorer, å tilby en rekke andre aktuell kurs for alle ansatte i
folkehøgskolen.

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.fhf@folkehogskole.no

Med beste hilsen
Knut Simble, Sindre Vinje
og Øyvind Brandt
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