
 
Til alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet 

 

  

 

 

Medlemsnytt nr. 1 2022 
 

  

 

Nyttårshelsing 
Folkehøgskoleforbundet vil takke alle medlemmer, tilsette og samarbeidspartnarar for 
året vi har lagt bak oss! Det har stilt store krav til skulane og den einskilde medarbeidar 
om å tilpasse seg og finne kreative løysingar i eit uføreseieleg landskap.  
 
Vi har i 2021 vedtatt eit nytt ide- og prinsipprogram som skal stake ut vegen framover. 
Arbeidet med å skape ein god folkehøgskule blir aldri eit avslutta prosjekt, men er eit 
kontinuerleg og spennande arbeid. Det overordna er å dra nytte av folkehøgskulen sitt 
unike fleirstemte læringslandskap til å skape ein skule der det historisk-poetiske knyter 
band til historia og utfordrar den einskilde sin danningsprosess.  
 
Vi ser fram til eit spennande år med stadig nye møteplassar i kvardagen for elevar og 
tilsette. Vi vil arbeide for at folkehøgskulen sin pedagogikk og ideologi på eit stort 
spekter av læringsarenaer, saman med eit mangfald av elevar, bidrar til å skape magi i 
møtet mellom menneske.  
Godt nytt år!  

  



  

 

Til minne om Tor Grønvik 
Tor Grønvik brått gikk bort natt til 1. nyttårsdag. Han hadde over 20 års fartstid som 
daglig leder for IKF og NKF, og hadde tett samarbeid med kolleger på frilynt 
side. Daglig leder for IF Dorte Birch har skrevet et minneord som kan leses her. 
 
Begravelsen ble holdt i Hurdal kirke 11. januar. Knut Simble deltok, og  en takk for 
Tors utrettelig engasjement ble rettet fra oss alle i frilynt folkehøgskole med en 
krans. Tidligere leder i Folkehøgskoleforbundet, Arild Mikkelsen, har skrevet 
et minneord fra Grundtvigselskapet som kan leses her. Våre tanker og dypeste 
medfølelse går til Tors familie. 

  

  

 

Lavere kontingent fra januar 2022 
Landsmøtet gjorde to vedtak som førte til redusert kontingent fra årsskiftet. 
Kontingenten er nå på 1,38 %, sjekk gjerne at lønnsslippen viser riktig prosentsats på 
fagforeningskontingenten. 

  

https://www.frilyntfolkehogskole.no/if/nyheter/til-minne-om-tor-gronvik/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/blogg/2022/01/minneord-om-tor-gronvik/


  

 

Webinar: Elevdemokrati i praksis 
Vi inviterer alle ansatte i folkehøgskolen til webinar fredag 21. januar 2022. Se 
invitasjon og påmelding her. 
 
Elevrådsrepresentanter fra Sunnhordland Folkehøgskule og Nordhordland 
Folkehøgskole forteller om sitt arbeid; Hordalandskolene har hatt særlig 
oppmerksomhet på elevdemokratiet dette skoleåret. Rektor på Fana Folkehøgskule, 
Tore Haltli, innleder webinaret, hvor han utforsker begrepet «demokratisk selvtillit». 
Videre presenterer Ringerike Folkehøgskole «demokratilæring og elevrådsvalg».  
 
Dette er del 3 av en webinarserie om demokratisk dannelse i samarbeid mellom 
Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU), Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 
(NKF) og FHF.  

  

  

Nytt Idé- og prinsipprogram 
"Frilynt folkehøgskole vektlegger grunnleggende humanistiske verdier, som respekt for 
menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, likeverd, solidaritet og aksept for den 
enkeltest integritet."  
 
Programmet er resultat av ein grundig, demokratisk prosess. Forslaget er utarbeida 
av ein sjølvstendig komité som har levert dette til styret i Folkehøgskoleforbundet for 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2022/01/2022-Invitasjon-webinar-Elevdemokrati-i-praksis-210122.pdf
https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2022/01/2022-Invitasjon-webinar-Elevdemokrati-i-praksis-210122.pdf


 

endeleg vedtak etter høyringsrundar og finsliping. Programmet blir vanlegvis lagt fram 
for landsmøtet til drøfting og godkjenning. Det vart ikkje rom for dette på vårt digitale 
landsmøte i juni 2021. I samarbeid med deltakarar på tillitsvaltkonferansen på Sanner 
hotell i haust, vart det bestemt at idé- og prinsipprogrammet skulle forankrast hos dei 
tillitsvalde. Dette vart gjort i eit digitalt møte der programmet vart presentert og drøfta. 
 
Vi sender nå ut ein faldar til alle lokallagsleiare med det nye Idé- og 
prinsipprogrammet, og det ligg også på frilyntfolkehøgskole.no. Les Idé- og 
prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet 2021 - 2025 her. 
 
Programnemd (fra venstre på bildet): Kristin Smith, Tore Haltli, Bjørn Olav Nicolaisen, 
Marianne Jepsen og Einar Opsvik. Live Hokstad og Maria Øy Lojo deltok også. 

  

  

Ny sangbok! 
Den nye sangboken kom endelig ut før jul, og vi håper at mange av dere allerede har 
begynt å gjøre dere kjent med den. Vi har spurt et knippe fine folkehøgskolefolk om å 
dele sine favoritter fra boken med oss, les hvilke sanger de har valgt ut her. 
 
Vi retter en stor takk til sangboknemnda for å utrettelig ha arbeidet denne frem, til tross 
for at det ikke har vært mulig å møtes fysisk for å musisere sammen i pandemiåret. 
Sangboknemnda er: Roar Bøye fra Seljord, Heidi Granlund fra Toneheim, Arild Sveum 
fra Elverum. og Trond Instebø fra Hardanger. 
 
Nemda om boken: Sang er viktig! 

Sang utløser lykkehormoner, dopaminer og endorfiner. Sang sammen med andre 
styrker følelsen av felleskap. Elever som søker seg til folkehøgskolen har stor 
sannsynlighet for å treffe sangglade ansatte som gjerne synger på morgensamlinger, 
fester, seremonier, hytteturer, møter og i alle slags undervisningssituasjoner der det er 
mulig. «Norsk sangbok» har en sentral plass i dagliglivet på mange folkehøgskoler og i 
andre sangglade miljøer. Denne utgaven av boka ønsker å støtte opp om dette. Ei 
sangnemd med 4 medlemmer som alle har lang erfaring med sang både i og utenfor 
Folkehøgskolen har gjort utvalget i denne boka. Fokuset har vært på norske og 
nordiske artister, komponister og tekstforfattere. I kategorien musikal, som fremdeles 
har internasjonalt repertoar, har vi ønsket å finne oversettelser til norsk og nynorsk. 
Slik sett er det blitt i enda større grad en «Norsk sangbok.» 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/ide-og-prinsipprogram-for-folkehogskoleforbundet-2021-2025/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/ide-og-prinsipprogram-for-folkehogskoleforbundet-2021-2025/
http://https/www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/favoritter-fra-norsk-sangbok/


 

 
Forbundet gir skolene over hundre kroner avslag per bok, som gir en pris på kr. 485,-
.Bestillingsskjema finner dere her. 

  

  

 

Solidaritetsfondet 
Vi har nå lyst til midler fra solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet. 
Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse 
ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for 
tildeling. 
 
Det vil i år deles ut inntil NOK 259.497 fra fondet totalt, som er gjenstående beløp i 
fondet. Les hele utlysningen her. 
 
Bildet er fra et av Skjeberg Folkehøgskoles solidaritetsprosjekt, som har mottatt bidrag 
fra solidaritetsfondet: «Livets vatn: Bilete viser vatnkiosken der folk frå nærområdet 
og skulen kan hente friskt vatn. Skulen «Kalingalinga Basic School» med 1700 elevar 
fekk ikkje opne før vatnet var på plass." 
  

  

 

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, lærere, praktisk personale og 
rektorer, melder seg inn i forbundet. Vi bør derfor alle snakke inn nye medlemmer. 

http://https/www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2021/fhf-rundskriv-19-2021-bestilling-av-ny-sangbok/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2022/fhf-rundskriv-1-2022-utlysning-av-midler-fra-solidaritetsfondet-til-folkehogskoleforbundet/


  

 

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, Einar Opsvik og Espen Bråten Kristoffersen 

 

 

Folkehøgskoleforbundet 

fhf@folkehogskole.no 
Brugata 19, Oslo 
Tlf. 22 47 43 00 

http://folkehogskoleforbundet.no 
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