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Velkommen til landsmøtet 2019 
  Vi inviterer herved til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Skogn folkehøgskole 
27. – 29. mai. 
Vi minner om at lokallagene innen 1. mars må sende inn ønsker for delegater i 

prioritert rekkefølge (j.fr. FHF rundskriv 2 2019) til angelina@folkehogskole.no . 

Medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet, og som ikke er valgte delegater, er 

hjertelig velkomne til å delta på landsmøtet. Utgifter dekkes f.eks. ved bruk av midler 

fra lokallagskassa eller fra skolen. Medlemmer som ikke er valgte delegater har tale- 

og forslagsrett, men ikke stemmerett under landsmøteforhandlingene. Påmelding 

sendes til angelina@folkehogskole.no, og fristen er 1. mai. (Se FHF rundskriv 7 2019) 

Eventuelt andre saker som lokallaget ønsker skal tas opp på landsmøtet må meldes 

senest 27. mars. 
Program og sakspapirer for landsmøtet vil bli sendt ut i slutten av april måned. Vedlagt 

finner dere invitasjonsfolder for landsmøtet.  
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Utlyste midler fra forskningsfondet 
  Det er lyst ut NOK 30.000 fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond. 

Stipendet skal gå til personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved 

folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske. Forskningen skal ha et praktisk 

siktemål, ved bl.a. å vise til områder der det er behov for kompetanseutvikling i 

relasjon til annen voksenopplæringsteori.  

Se vilkår. Begrunnet søknad sendes på e-post til angelina@folkehogskole.no med en 

beskrivelse av forskningsprosjektet, og av hva stipendet eventuelt skal brukes til. 

Styret i FHF er styre for fondet, og vil vurdere søknadene i sitt møte 2. april. 

Søknadsfrist 15. mars 2019. 

 

  

  

 

5 skoler fikk tilsammen 90 000,- fra 
Solidaritetsfondet  

 

Ved fristens utløp hadde styret fem søknader til vurdering for midler fra 

Solidaritetsfondet med et søknadsbeløp på tilsammen 213 000 kroner. Alle de fem 

skolene, Elverum, Jæren, Møre, Toneheim og Skjeberg, ble tilgodesett med tilsammen 

90 000 kroner, som var det utlyste beløpet. 
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Folkehøgskolene i front for det grønne skiftet 
 

Styret fremmer på landsmøtet forslag til strategiske mål for arbeidet med økt 

bærekraft. Ambisjonene er at denne skal bidra til å bringe folkehøgskolene i front for 

det grønne skiftet (Folkehøgskolene 2030).   

 

Verden opplever akselererende store trender i retning av økt forbruk gjennom 

globalisering, digitalisering og urbanisering. Utviklingen fører med seg et økende press 

på verdens klima, natur og ressurser, samtidig som verdenssamfunnet også i stigende 

grad utfordres sosialt, demokratisk og økonomisk. Utfordringene kommer blant annet 

til uttrykk i FNs 17 bæredyktighets- og utviklingsmål for 2030, som både bør inspirere 

og ligge til grunn for folkehøgskolenes anstrengelser for arbeidet for en bæredyktig 

fremtid. 

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 bæredyktig 

(væredyktig) fremtid. 

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at folkehøgskolene gjennom sin undervisning og 

drift utvikler bærekraft som danning og blir motorer og sterke, relevante og 

løsningsorienterte partnere i samfunnets bestrebelser for grønn omstilling til en 

bæredyktig fremtid. Forslag til strategi vil følge landsmøtepapirene i april. 
 

  



  

 

Rektorene i eget rektorlag? 
 

På landsmøtet vil styret fremme forslag til endring av vedtektene, slik at 

rektormedlemmer her etter utgjør et eget lokallag. Forslaget har vært arbeidet med i 

rektorutvalget og styret i gjennom året, og er en måte å sikre og styrke rektors stemme 

i det skolepolitiske arbeidet og skape en tydeligere arena for rektor til å drøfte 

lederutfordringer i folkehøgskolen. Forslaget blir sendt ut med landsmøtepapirene i 

april. 
 

  

  

 

Partssammensatt utvalg har startet arbeidet  
 

Det partssammensatte utvalget, som det var enighet om å nedsette for å se på 

grunnlaget for en ny særavtale i Virke, har nå startet sitt arbeid. Generalsekretæren 

vår skal sitte i utvalget i hele prosessen. 

Styret drøftet i sist styremøte innledende innspill til hvilke områder det er spesielt viktig 

å være oppmerksom på i dette arbeidet. Noen momenter som ble tatt opp er inndeling 

av årsverket, tallfesting av timer til sosialpedagogisk arbeid, norm for studiereiser og 

tilsyn, inkludert sikkerhet og bemanning, nivå på ulempetillegget og en eventuell norm 

for lærertetthet. 
Det ble videre pekt på behovet for incitamenter til å ta PPU for de som ikke har 

pedagogisk utdannelse, å være tydeligere på grense for unntak i AML i ny avtale, og at 

ny avtale blir mer brukervennlig. 
 



  

  

 

Hvordan fremme frilynt folkehøgskole? 
  FHF og IF startet i fjor sommer et arbeid for å se på hvordan vi sammen kan fremme 

frilynt folkehøgskole. En rekke ideer er på tegnebrettet, som frilynt tenketank, egen 

sosial mediekanal for det frilynte og frilynt folkehøgskoletenkning, samarbeid med 

organisasjoner som står oss nært i en frilynt tenkning, mv. Arbeidet vil fortsette og 

temaet løftes også inn i landsmøtet.  
 

  

  

 

FOLKEHØGSKOLEN ute med første nummer 
i 2019 

 

I dette første nummeret i 2019 bringer magasinet Folkehøgskolen et intervju av Pia 

Noppa renholder på Lofoten folkehøgskole, artikkel om forsøksgym, verdens første 

elevstyrte gymnas, som startet i Oslo i 1967, reportasje om den første og vellykkede 

friromsdebatten i Norge, som ble gjennomført på rektormøtet og handlet om 

stipendiater, om et masterarbeid av Turid Ulven om frilynt folkehøgskole, 

bokanmeldelser, kunstomtaler (Håkon Bleken) nytt fra landskapet og organisasjonene 

og mye mer. Mye nyttig og hyggelig lesning. Les bladet her. 
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Nå haster det å søke folkehøgskolens 
lederutdanning! Oppstart juni 2019 

 

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

folkehøgskolens lederutdanning 12. og 13. juni i Drammen. Søknadsfrist er 15. april. Vi 

oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt med Sindre (sindre@folkehogskole.no). Mer 

informasjon og emneplan mv. finner du her. 

 

Det mangler fortsatt noen søkere for at studiet skal settes i gang igjen. Blir det ikke nok 

søkere, vil det antagelig bli lenge til en slik mulighet kan rigges til igjen. 
 

  

  

 

Seniortreff 2019 i Melsomvik 
 

Vi minner om at Seniorlaget i Folkehøgskoleforbundet inviterer til Seniortreff 2019 hos 

Nestor i Melsomvik i Vestfold. Treffet blir i dagene 3. til 7. juni 2019. Seniorlaget har 

lagt opp et innholdsrikt og Vestfold-inspirert program for dagene. Les mer om 

programmet her. 
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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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Med beste hilsen 

Angelina Christiansen, 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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