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Angelina, ny generalsekretær fra årsskiftet
Ved årsskiftet overtar Angelina K. Christiansen som Folkehøgskoleforbundets nye
generalsekretær, etter Knut Simble som etter 13 år går av for alder. Angelina er 49 år, født
og vokst opp i Bergen, og bor nå i Holmestrand. Det var 24 søkere til stillingen. Mer på
www.folkehøgskoleforbundet.no.

Ny særavtale for folkehøgskolene i Virke
Virke og organisasjonene har i forhandlinger 25. september blitt enige om ny
arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke. Avtalen gjelder fra
1.1.2018 og til 31.12.2020.
De viktigste endringer er:
•

Beløpet for godtgjøring av særskilt arbeidstid er hevet til 26 000,- pr år med virkning
fra 1.1.2018 (må derfor etterbetales). Med virkning fra 1.1.2019 heves beløpet
ytterligere til 26 500 kroner.

•

Reduksjon i undervisningstiden for seniorer heves fra 55 til 57 år

•

Samtidig innføres det en reduksjon i undervisingstiden for nyansatte i
folkehøgskolen det første året

Partene er videre enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som i perioden skal se
på grunnlaget for en ny særavtale fra 2021.

Vellykket erfaringssamling om praksisbrua
17. oktober var 35 folkehøgskolefolk samlet i Bergen for å høre erfaringer fra skolene
som har deltatt i «Praksisbrua». I prosjektet har skolene arbeidet med forholdet mellom
eget verdigrunnlag, praksis og formål. Åsane, Nordhordland, AFR og Peder Morset hadde
alle spennende erfaringer å dele. Det var også spennende workshops om hvordan vi kan
jobbe videre med verdigrunnlag, praksis og formål.

Mellom solskinn og ruskevær
Arbeid med psykisk helse
Folkehøgskoleforbundet fortsetter arbeidet med psykisk helse i folkehøgskolen, og skal i
år samarbeide med syv folkehøgskoler, Voksne for Barn og professor Kjell Morten Stormark
(UNI). Sammen ønsker vi å utvikle en helhetlig tiltaksmodell for å styrke arbeidet med
psykisk helse i folkehøgskolene. Første samling dette skoleåret var 23.-24. oktober i Oslo.
Skolene som deltar dette skoleåret er Voss, Vefsn, Fana, Solbakken, Ringerike, Hadeland og
Karlskoga (svensk skole) og Snoghøj (dansk skole).

Folkehøgskolens lederutdanning
Våren 2019 starter vi opp kull 2 av Folkehøgskolens lederutdanning («Rektorskolen i
folkehøgskolen». Det er Universitetet i Sørøst-Norge som er ansvarlige for studiet, som er
utviklet i et samarbeid mellom Folkehøgskoleforbundet, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag
og NLA høgskolen. Første samling vil være 10.-11. juni 2019 i Drammen, USN.

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.
Blant annet tas opp hvordan vi sammen kan styrke frilynt folkehøgskole, fremtidens
ledere, rektorkollegaveiledning, aktuelle pedagogiske utviklikningsprosjekter,
statsbudsjettet, kortkurs og andre viktige politiske saker fra Folkehøgskolerådet, psykisk
helse i folkehøgskolen og morgendagens endringsagenter. Assisterende rektorer og
inspektører vil i et par økter være for seg selv om GDPR og særavtalen fra A til Å, samt det
tradisjonelle del og stjel.
Dagene arrangeres av Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Informasjonskontoret for
folkehøgskolen (IF) i fellesskap. IF legger hvert år sitt årsmøte til dagene. For mer info og
etterpåmelding.

Hva er sosialpedagogisk arbeid på din skole?
Sosialpedagogisk arbeid utgjør en svært viktig og definerende del av folkehøgskolen som
skoleslag. Generalsekretær Knut Simble og seniorrådgiver i pedagogisk utviklingsarbeid
Sindre Vinje initierte til en viktig samtale om forståelsen av innhold og rammer for dette
arbeidet i Folkehøgskolen nr. 1 2018. Samtalen engasjerer mange og vil alltid være aktuell.
Styret ønsker å videreføre samtalen om forståelsen av innhold og rammer for det
sosialpedagogiske arbeidet ved å forankre denne i lokallagene. Styret sender derfor i disse
dager ut et rundskriv til lokallagene hvor vi ber om tilbakemelding på hva dere legger i dette
arbeidet.
Tilbakemeldingen fra dere ønsker vi innen 26. november. Tilbakemeldingene fra
lokallagsdrøftingene vil danne en del av grunnlaget for hvordan styret velger å belyse
temaet videre i aktuelle fora og på landsmøtet i 2019.

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
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