Til alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet

Forbundsnytt nr. 3 (juli) 2019

Live valgt til ny forbundsleder

Live Hokstad, rektor ved Toten folkehøgskole, ble valgt til forbundets nye leder på
landsmøtet på Skogn folkehøgskole. Hun avløser Øyvind Brandt, som har vært leder
siden landsmøtet på Ringebu i 2011.
Se hvem Live får med seg i styre og utvalg for kommende periode 2019-2021.

Mellomoppgjøret 2019
Mellomoppgjøret er nå klart, og vi har sendt ut rundskriv om resultatet. Det er ikke
avsatt midler til lokale forhandlinger. Les mer her.

Folkehøgskoleuka 2019

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. Det er fremdeles mulig å melde seg på.
I tillegg til tidligere annonsert program tilbyr vi også kurs for lærere som jobber med
friluftsliv, der fokus vil være på HMS, risikohåndtering og ansvar. Les mer og meld deg
på her: HMS, risikovurdering og ansvar.

Rektorskolen for folkehøgskolen har startet

Andre kull av studiet "Verdibasert endringsledelse", folkehøgskolens rektorskole,
hadde første samling i juni. Studiet på mastergradsnivå er gjennomført en gang
tidligere, og er et samarbeid Folkehøgskoleforbundet og NKF har med Universitetet i
Sørøst-Norge og NLA. Om du er interessert er det ennå ikke for sent. Ta da kontakt
med Angelina.

Har du lest Folkehøgskolen nr. 3?

Nr. 3 2019 av magasinet vårt "Folkehøgskolen" er ute. Les om landsmøtets valg av Live
Hokstad til ny leder av FHF. Øyvind Brandt takket for seg etter åtte år som leder, han.
Miljø og det grønne skiftet sto sentralt disse dagene på Skogn. Møt forfatteren Gunn
Marit Nisja i portrettet - hennes siste roman handler om folkehøgskole, vennskap og
livsvalg. Vi presenterer kokken Ketil Larsen på Elverum som er et oppkomme av
energi. Denne skolen har også kjøpt filmfestivalen Movies on War, og ansatt en
festivalsjef. Vi snakker film med Øystein Egge. Dette og mye mer i det 52-siders
magasinet. God sommerlesing!

Bestilling av sangboka
Det er på tide å bestille sangbøker for neste skoleår. Fristen er satt til 20. juli, bruk
dette skjemaet.
Vi ønsker oss enda flere deltagere til kurset "Syng, spis og snakk". Dette er en god
anledning til å styrke sangen i folkehøgskolen, noe som er etterspurt av mange.
Påmelding her.

Landsmøtet uttaler: Folkehøgskolenes utstrakte
reisevirksomhet og klimaavtrykk
Sett i lys av dagens og fremtidens utfordringer innen verdens klimasituasjon, bør
folkehøgskolene være seg sitt ansvar bevisst i sin reisevirksomhet og aktivt søke å
innfri målene i følgende visjon:
Vi har et mål om at reiser som er en del av skolens dannings- og opplæringsarbeid,
innen 2025 gjennomføres på en klimavennlig måte. Dette gjelder også reiser til og fra
skolen der dette er praktisk mulig med tanke på geografisk beliggenhet.
Følgende nedtrappingsplan foreslås:
•
•

Skoleåret 2021/22 er målet at ingen folkehøgskoler skal ha reisemål i
linjenavnet.
Skoleåret 2022/23 er målet at ingen elever i folkehøgskolene skal ha mer enn
en studietur med fly som transportmiddel.

Les om hvordan landsmøtet kom frem til sin uttalelse på bloggen.

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
Angelina Christiansen, Sindre Vinje og Live Hokstad

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

