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Folkehøgskolen i front for det grønne skiftet
Sakspapirer klare til landsmøtet 2019
Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker delegater, gjester og andre deltakere
velkomne til landsmøtet 2019 på Skogn folkehøgskole 27.-29. mai. Vi oppfordrer
lokallagsleder til senest i forbindelse med etterarbeidsdagene å sette opp et
lokallagsmøte, hvor dere kan gå igjennom landsmøtesakene med de som skal til
landsmøtet. Landsmøtepapirene finner du ved å klikke på linken som fører deg til
disse på nettsidene våre. Da kan du også lagre disse som pdf på egen enhet.
På landsmøtet skal vi drøfte hvordan vi sammen kan bidra til at folkehøgskolen, på
sitt idégrunnlag, kan komme i front for det grønn skiftet og møte andre muligheter
og utfordringer som ligger foran oss - både som ansatte, skole og skoleslag.
I samarbeid med Skogn folkehøgskole ønsker Folkehøgskoleforbundet velkommen
til spennende, inspirerende og viktige landsmøtedager i lag med engasjerte kolleger
i og for norsk frilynt folkehøgskole.

45 000 utdelt fra Stipend- og Forskningsfondet
Styret har i sitt aprilmøte delt ut til sammen 45 617,- kroner fra Stipend- og
Forskningsfondet. 30 000 av disse går til arbeidet med tre masteroppgaver. Alle tre
tar mål av seg til å belyse ulike sider ved folkehøgskolen. Hoveddelen av
forskningsfondet (20 000,-) går til arbeidet med masteroppgaven "Dansens dannende
potensiale". Alle oppgaver vil legges ut på våre nettsider når de er ferdige.

Rektorskolen for folkehøgskolen starter i juni
Andre kull av studiet "Verdibasert endringsledelse", folkehøgskolens rektorskole,
har rekruttert nok studenter til at studiet starter som planlagt i juni. Ved
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sin campus på Papirbredden i Drammen samles
minst 23 til start 12. og 13. juni på dette lederstudiet som Folkehøgskoleforbundet
har fått til i samarbeid med USN, NKF og NLA. Studiet er på mastergradsnivå og er
gjennomført en gang tidligere. Om du er interessert men ikke har meldt deg på, er
det ikke for sent. Ta da kontakt med Sindre.

Folkehøgskoleuka 2019 - programmet klart
Programmet for Folkehøgskoleuka 2019 er klart. Nå gjenstår det at du som er
ny eller erfaren i folkehøgskolen, enten du er lærer, rektor eller praktisk ansatt,
melder deg på ett eller flere av de mange flotte kursene. I flere år har vi samlet ca
80 deltakere fra landets folkehøgskoler til utviklende kurs og stimulerende samvær
andre uke i august.
Denne gangen skjer det på Ringerike folkehøgskole på Hønefoss. I år vil det under
kursuka bli anledning til å besøke Utøya og deres læringssenter (22. julisenteret) for
demokrati. For program og mer informasjon se her: Folkehøgskoleuka 2019

Har du lest Folkehøgskolen nr 2?
Nr 2 2019 av magasinet vårt "Folkehøgskolen" er sluppet. Les om Folkehøgskolene
som demokratiske kraftsentre – kan Friroms-metodikken hjelpe? Vi besøker og får
innblikk i et dansk sangprosjekt. Einar Opsvik ser muligheter i konfliktene. Det er
snart landsmøte i Folkehøgskoleforbundet, på Skogn folkehøgskole. Valgnemda har
innstilt rektor Live Hokstad til ny leder. Vi anmelder boka – Generasjon prestasjon
av Ole Jacob Madsen. Og daglig leder i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning
Bjørnø, spør om det nå er slutten på debatten om kortkurs i folkehøgskolen. Dette
og mye mer i det 52-siders magasinet. God lesning!

Møte i utvalget for praktisk personale
25. mars hadde utvalget for praktisk personale møte i Oslo. Sammen med
Angelina (generalsekretær) og Øyvind (leder) ble det sett nærmere på utvalgets
mandat og saker til landsmøtet. Et viktig poeng fra utvalget er at forbundet starter
en ny kursrunde for de ulike gruppene innen praktisk personale. Denne gangen med
to-dagers kurs i stedet for dagskurs som sist.
Landsmøtet vil i slutten av mai peke ut representanter til utvalget i de kommende
to årene. Valgnemnda har innstilt følgene til å sitte i utvalget: Arnhild Berg
(Skogn), Marianne Olerud (Ringerike), Edvard Stordahl (Lofoten) og Helge Lund
(Sogndal).

Er sangboka død?
I norsk frilynt folkehøgskole har sangen vært en bærebjelke gjennom hele vår
eksistens. Som et bidrag til sangen i folkehøgskolen og i samfunnet ellers, har
Folkehøgskoleforbundet derfor også i mer enn 100 år utgitt den som nå heter
"Norsk Sangbok" i samarbeid med Cappelen Damm. Men er det nå slutt?
Styret har tidligere i år sendt ut en spørreundersøkelse til skolene for å skaffe seg
et grunnlag for å kunne ta beslutninger om hvordan en fornyelse av sangboka skal
skje? Men det er kommet inn så få og svært sprikende svar, at det ikke er mulig å
konkludere.
Styret velger å tolke manglende svar fra skolene som et uttrykk for en travel
hverdag, og har derfor sendt ut spørringen igjen, i håp om at alle skoler som ikke har
svart, vil svare, senest i løpet av etterarbeidsdagene.

Snart klart for Seniortreff 2019 i Melsomvik

Når kalenderen viser 3. juni er det klart for fem dagers innholdsrikt og Vestfoldinspirert seniortreff på Nestor i Melsomvik. Seniorlaget i Folkehøgskoleforbundet
inviterer i samarbeid med skolen. Det er ikke for sent å melde seg på, om du ikke
allerede har gjort det. 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?

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 epostadresse.
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, Sindre Vinje
og Øyvind Brandt

Folkehøgskoleforbundet

fhf@folkehogskole.no
Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo
Tlf 22 47 43 00
http://folkehøgskoleforbundet.no

