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Landsmøtet 2021 
 

I år er det Landsmøte i Sogndal 31. mai - 2. juni. Sogndal folkehøgskule har sitt 150-års jubileum i år, 

vi synes det er ekstra hyggelig at vi får være med på å feire dette. Selv om vi i skrivende stund frykter 

en tredje smittebølge før den tid, ser det ut som om vi kan ta sikte på et fysisk landsmøte. 

 

Lokallagenes frist for å melde delegater var 1. mars, men vi har så langt kun fått tilbakemelding fra et 

fåtall. Vi ber om å få prioritert liste over delegater tilsendt så fort som mulig, og vil gjerne også ha 

beskjed dersom lokallaget ikke sender noen. Les mer på Innkalling til Landsmøte. 

 

I år avventer vi litt med å invitere gjester inntil vi ser hvor stort plassbehov vi får, ettersom hvilke 

smitteverntiltak som gjelder i perioden. 

 

  

Høring nytt Idé- og prinsipprogram 

"Norsk folkehøgskole startet som et folkeopplysningsarbeid, der Nikolai Fredrik Severin Grundtvig var 

den viktigste inspirasjonskilden. Hans menneskesyn og skoletanker, som trakk veksler på både 

opplysningstidens rasjonalisme og romantikkens opplysningstanker, la grunnlaget for et skoleslag 

med danning og folkeopplysning som sine viktigste mål." 

 

Slik lyder første avsnitt i forslag til nytt Idé- og prinsipprogram, som er sendt ut på høring med frist 8. 

april. Les mer i Rundskriv 7/2021. Endelig forslag til idé- og prinsipprogram, og områder 

organisasjonen skal ha fokus på de kommende fire årene, vil styret formulere i styremøte 20. april på 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2021/fhf-rundskriv-2-2021-innkalling-til-landsmote-31-mai-2-juni-2021/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2021/fhf-rundskriv-7-2021-nytt-ide-og-prinsipprogram-til-horing-i-lokallagene/


 

bakgrunn av høringsuttalelsene. 

 

Styret takker programkomiteen bestående av Tore Haltli (Fana), Marianne Jepsen (Oslofjord), Maria 

Øy Lojo (Fana), Bjørn Olav Nicolaisen (Namdals), og fra styret Einar Opsvik, Kristin Smith og Live 

Hokstad, for det gode arbeidet! 

 

  

 

Hilsen fra forbundsleder Live 

For en innsats vi har sett rundt på skolene dette året! Undervisningsopplegg som har blitt snudd på 

hodet, turer som ikke blir noe av, fysisk avstand til elever og kjøring til teststasjoner for at noen skal få 

en pinne i nesa. Nye rutiner for renhold, servering av mat, og vi har alle blitt gode til å stå i kø. 

  

Dette har vært et noe annerledes folkehøgskoleår, og vi har nok alle lært mye om hva som er viktig 

for oss. En del opplegg tar vi med oss videre inn i et forhåpentligvis koronafriere nytt skoleår, mens 

nærheten vi har savna dette året, ønskes velkommen tilbake. 

  

Gjennom telefonsamtaler og teamsmøter har vi snakka med mange av dere, kjent på stresset med 

bekymring for at noen er smittet, og gleden når mange ikke er det. Tenk at vi snart har greid et helt år, 

uten at koronasmitte har spredd seg på skolene. 

  

Takk for at dere står sånn på for hverandre og for elevene på folkehøgskolene! 

 



  

 

Ny daglig leder i Folkehøgskolerådet 
 

Første mars var Folkehøgskolerådets nye daglige leder Anne Tingelstad Wøien på plass, og vi 

ønsker henne varmt velkommen! De siste to årene har hun hatt stillingen som fagsjef for utdanning i 

hovedorganisasjonen Virke. Anne har bak seg to perioder på Stortinget for Senterpartiet (2009 – 

2017). I perioden 2005 – 2009 var hun politisk rådgiver for to statsråder, og de to årene før det var 

hun engasjert i fylkespolitikken i Oppland. Anne er utdannet lærer med 13 års fartstid i skolen i Gran 

kommune, der hun også var øvingslærer for Høgskolen i Hedmark. Les mer om Anne på bloggen 

vår her. 

 

  

Unge funksjonshemmede utgir veiledere 

I desember 2019 fikk vi rapporten Et år for alle? utarbeidet av Maja Lie Opdahl ved 

paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede. Den undersøker hvor tilgjengelig tilbudet på de 

ulike folkehøgskolene er for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Unge 

funksjonshemmede har fått midler til videre arbeid, Folkehøgskolekontoret er representert i 

referansegruppen ved Marie Wiland og Dorte Birch. 

Unge funksjonshemmede gir nå ut en veileder til unge med råd om hva som kan være lurt å tenke på 

når man skal søke på folkehøgskole. De vet at det kan være vanskelig å oppdrive relevant 

informasjon og ønsker å fylle dette tomrommet, understreker de. Les mer, og finn veiledere her. 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/anne-tingelstad-woien-tilsatt-som-daglig-leder-av-folkehogskoleradet/
https://www.folkehogskole.no/blogg/ny-veileder-for-deg-som-onsker-et-tilrettelagt-ar-pa-folkehogskole


 

Senere i vår vil det også komme en veileder som vil ta for seg hvordan folkehøgskolene med relativt 

enkle grep kan øke inkludering og tilgjengelighet på egen skole, og hvilken informasjon som bør gis til 

elever. Les mer på Unge funksjonshemmedes nettside. 

 

  

 

Folkehøgskolepedagogikk 
Det er nå klart at USN også til høsten vil tilby studium i Folkehøgskolepedagogikk, som en del av 

Praktisk, pedagogisk utdanning (PPU). Mer informasjon om dette kommer innen kort tid. Johan 

Lövgren er opptatt av at folkehøgskolemiljøet må bruke dette tilbudet og gjøre det til sitt, og det vil vi 

få ytterligere anledning til med videre studium. Johan har arbeidet 20 år som lærer på Grenland 

folkehøgskole. I 2018 tok han som den første i Norge en doktorgrad på 

folkehøgskolepedagogikk; The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high 

schools. Johan underviser det nye studiet, og forteller at årets kull er svært engasjerte, og at det er 

fantastisk å endelig få realisert dette sammen med en slik fin gjeng. 

 

  

 

Har du lest Folkehøgskolen #1 2021? 
Vi byr på årets første utgave av magasinet Folkehøgskolen. Møt dronninga av hiphop, Monica Eileen 

Johnsen, i portrettet. Den radikale brasilianske pedagogen, Paolo Freire, trer fram i artikkel nummer 

to - i serien Pedagogiske inspirasjonskilder. Rektor ved Elverum folkehøgskole, Per Egil Andersen, 

mener pandemien har gitt mer danning. Elever påstår: Folkehøgskole er det beste valget i år. Møt 

designeren som startet linja Animasjon og illustrasjon ved Sandefjord folkehøyskole. Videre var vi var 

på filmfestivalen Movies on War, og du kan leser om Debio og økologisk mat på folkehøgskoler. Dette 

og mye mer i det 52-siders magasinet. God lesning! 

https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/utdanning/folkehoyskolen-et-ar-for-alle/
http://https/www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2021/02/FHS_Magasin_01_2021_enkelsider-siste.pdf


 

 

Snakk inn nye medlemmer 
For å kunne være en sterk idé-, interesse, utviklings- og fagorganisasjon for frilynt 

folkehøgskole er vi alle avhengig av at nye ansatte, rektorer, lærere og praktisk personale, 

melder seg inn i forbundet. Vi bør derfor alle 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, Live Hokstad og Espen Bråten Kristoffersen 

Folkehøgskoleforbundet 

Brugata 19, Oslo 

Tlf.: 22 47 43 00 
 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/sider/kalender/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/
mailto:fhf@folkehogskole.no
mailto:Christina@folkehogskole.no

