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Angelina har nå overtatt som generalsekretær 
Angelina K. Christiansen har fra 1. desember overtatt 

som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet. Alle 

henvendelser skal nå rettes til henne. Angelina nås på: 

angelina@folkehogskole.no 

Tlf: 95 96 01 15 

Vi ønsker Angelina velkommen ombord! 

Knut Simble fungerer som hennes rådgiver fram til han går av med pensjon 1. februar 

2019. Han vil bli takket for innsatsen gjennom mer enn 13 år på nyåret.  
 

  

  

Valgnemnda har startet arbeidet 
Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 

2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og 

varamedlemmer på valg. Valgnemnda har startet arbeidet med å finne gode 

kandidater, og de ber nå om innspill fra lokallagene.  

Som ledd i arbeidet med å foreslå kandidater spør valgnemnda leder, styremedlemmer, 

varamedlemmer og utvalgsmedlemmer om de tar gjenvalg. Øyvind Brandt har allerede 

signalisert at han ikke tar gjenvalg som leder av forbundet etter hans fjerde periode. 

Valgnemnda ber lokallagene om å sende inn forslag på aktuelle kandidater innen 1. 

februar til valgnemnda. Valgnemnda har som mål å sende en innstilling til sekretariatet i 

https://mailchi.mp/ed8c91bb794a/folkehgskoleforbundet-medlemsnytt-nr2-april-1495765?e=e3a4e4e96f
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løpet av mars. 

For mer informasjon, se brevet fra valgnemnda til lokallagene. 

 

  

  

 

Folkehøgskolene kommer godt ut i statsbudsjett  
 

Folkehøgskolene kommer godt ut i statsbudsjettet 2019. I tillegg til justering for 

kostnadsutviklingen er det bevilget ekstra midler for økt elevtall gjennom flere år, samt 

godkjent flere skoler for oppstart eller forberedelse for eventuell oppstart. Flertallet 

i Stortinget har dessuten sagt i innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen 

at kortkursene kan spille en viktig rolle i å forhindre utenforskap og fremme 

aktivitet. Flertallet viser til at Folkehøgskolerådet har tatt initiativ til en 

regelgjennomgang med tanke på å lande en fremtidsrettet modell for finansiering av 

kortkurs. Flertallet støtter dette initiativet. 
 

  

  

 

Modulbasert tillitsvalgtoppfølging fra neste år  
 

Styret har vedtatt å forsterke oppfølgingen av tillitsvalgte. Dette skal skje gjennom 

regionsvise modulbaserte kurs og oppfølging. Forslaget ble godt mottatt på årets 

samling for tillitsvalgte. Første forsøk med å teste ut modul 2 (1. modul er kurs for nye 

på tillitsvalgtkonferansen hvert år i september) måtte imidlertid utsettes til nyåret, da det 

var vanskelig å finne en dato det passet før jul. 
 

  

https://folkehogskoleforbundet.us11.list-manage.com/track/click?u=589bc0b1bd68de3b34d15958b&id=ba31858da3&e=e3a4e4e96f


  

 

Enighet om særavtalen i KS 
 

30. november 2018 ble det ført forhandlinger mellom KS  og 

Utdanningsforbundet/Folkehøgskoleforbundet om ny særavtale for 

undervisningspersonalet i kommunalt og fylkeskommunalt eide folkehøgskoler. 

Partene kom til enighet, og SFS 2214 ble prolongert for 4 år med virkning fra 1.1.2018 

til og med 31.12.2021. 

Godtgjøring for særskilt arbeidstid i avtalens pkt. 6 endres til kr. 27.000.- med virkning 

fra 1.1.2018. 
 

  

  

 

Solidaritetsfondet lyser ut 90 000 
 

Folkehøgskoleforbundet lyser ut  90 000,- til solidaritetsprosjekter. Søknadsfristen er 

satt til 18. januar. Midlene er lyst ut via rundskriv til skolene og tillitsvalgte. Rundskriv og 

vedtekter for fondet finner du her. 
 

  

  

Styret vedtar strategiske mål for arbeidet med 
bæredyktighet 

All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Folkehøgskolene 

har i sin tradisjon et selvpålagt mandat til å bidra til en mer rettferdig og bæredyktig 

https://folkehogskoleforbundet.us11.list-manage.com/track/click?u=589bc0b1bd68de3b34d15958b&id=affcff29c6&e=e3a4e4e96f
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verden. Samtidig er folkehøgskolene i en særlig gunstig posisjon overfor unge som skal 

møte de utfordringer og muligheter menneskelig aktivitet byr på for vårt felles livsrom. 

Derfor har folkehøgskolene også et spesielt ansvar for å være pådriver for en grønnere 

fremtid.  

Landsmøtet i 2017 har både i idé- og prinsipprogram og i resolusjons form pekt på at 

forbundet framover skal intensivere arbeidet for økt bærekraft/bæredyktighet. Som et 

ledd i dette følger styret her opp med strategiske mål for arbeidet fram til 2021, hvor 

nytt idé- og prinsipprogram vedtas. Les mer om forbundet strategiske mål for arbeidet 

med bæredyktighet og grønn omstilling her. 

 

  

  

 

Hvordan bringe folkehøgskolene i front for det grønne 
skiftet? 

 

Vi har i felleskap blant annet tatt fram Globalvettreglene, avsluttet det tre-årige 

bærekraftprosjektet, diskuterer flyreiser og FNs utviklingsmål for 2030 for en 

bærekraftig fremtid. På bakgrunn av dette, og at vi samtidig har fått endringer i 

rammevilkårene for det vi på fellesskapets vegne kan bidra med overfor skolene i dette 

arbeidet, trenger vi å snakke samme om hvordan vi på best mulig måte i fellesskap kan 

ta arbeidet videre. Vi inviterer derfor til en dags innspillskonferanse i Oslo onsdag 23. 

januar. Følg med her om programmet og for påmelding. 
 

  

  

FOLKEHØGSKOLEN med nytt temanr om kjønnsidentitet 
 

I dette temanummeret belyser magasinet Folkehøgskolen kjønnsidentitet fra ulike sider. 
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Bladet har vært på Skjeberg folkehøgskole og intervjuet Mio som er i prosess med å endre 

kjønn, og Jane Victorius som er hen og aktiv i Skeiv Ungdom. 

Psykolog Silje-Håvard Bolstad forteller at transpersoner nå endelig er "friskmeldt". Mange 

stemmer å lytte til rundt et komplekst tema. Les bladet her. 

Dersom dere på skolen ønsker å bruke temanummeret i undervisningen, kan dere kontakt  

Øyvind Krabberød for å få tilsendt ekstra eksemplarer. 
 

  

  

 

Søk folkehøgskolens lederutdanning nå! Oppstart juni  
 

I samarbeid med USN (Universitetet i Sørøst-Norge, starter vi opp andre kull av 

folkehøgskolens lederutdanning 12. og 13. juni i Drammen. Vi oppfordrer alle 

interesserte til å ta kontakt med Sindre (sindre@folkehogskole.no). Mer informasjon og 

emneplan mv. finner du her.  
 

  

  

 

Kunstgave konkurranse 
 

Vi vet at det blant ansatte på skolene og andre med tilknytning til folkehøgskolen er 

mange som er aktive kunstnere. Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for 

folkehøgskolen utlyser derfor og herved en konkurranse om å lage en eller flere gaver, 

som kan deles ut av oss ved ulike anledninger. Vinneren vil få oppdraget med å 

produsere forslaget/forslagene til avtalt stykkpris. Frist for å levere forslag er satt til 15. 

februar 2019. Les hele utlysningen her. 
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Seniortreff 2019 i Melsomvik 
 

Seniorlaget i Folkehøgskoleforbundet inviterer til Seniortreff 2019 hos Nestor i 

Melsomvik i Vestfold. Treffet blir på Nestor i Melsomvik i Vestfold 3. til 7. juni 2019. 

Seniorlaget har lagt opp et innholdsrikt og Vestfold-inspirert program for dagene. Les 

mer om programmet her. 
 

  

  

 

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? 
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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 

Angelina Christiansen, Knut Simble, Sindre Vinje 

og Øyvind Brandt 
 

 

 

Folkehøgskoleforbundet 

fhf@folkehogskole.no 

Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo 

Tlf 22 47 43 00 

http://folkehøgskoleforbundet.no 
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Our mailing address is: 
Folkehøgskoleforbundet 

Øvre Vollgate 13 

Oslo, Oslo 0158, Norge  
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