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Medlemsnytt nr. 2 2021 
 

  

 

Valg av ny leder 
På landsmøtet skal det velges ny leder for Folkehøgskoleforbundet, da Live Hokstad 

har varslet at hun ikke tar gjenvalg. Valgnemda har innstilt to lederkandidater: Einar 

Opsvik (61), rektor ved Møre folkehøgskule, og Kristian Lund Silseth (60), rektor på 

Nordmøre folkehøgskule. Begge har lang fartstid i skoleslaget og har hatt ulike verv i 

Folkehøgskoleforbundet gjennom mange år. Bli bedre kjent med disse to 

kandidatene gjennom deres utfyllende og interessante svar på våre spørsmål her. 

 

  

 

Utsatt høringsfrist nytt Idé- og prinsipprogram 

Vi har kun mottatt tre høringsinnspill til det nye Idé- og prinsipprogram. Vi forlenger 

derfor høringsfristen til mandag 12. april, og oppfordrer våre medlemmer til å lese 

forslaget i Rundskriv 7/2021, og sende oss deres tanker. Endelig forslag til idé- og 

prinsipprogram vil styret formulere i styremøte 20. april på bakgrunn av 

høringsuttalelsene. 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/kamp-om-ledervervet-i-folkehogskoleforbundet/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2021/fhf-rundskriv-7-2021-nytt-ide-og-prinsipprogram-til-horing-i-lokallagene/


  

 

Melding av delegater 

Vi mangler melding av delegater fra mange skoler, fristen var 1. mars. Det er 

forståelig, det er et krevende år for alle, og det er fremdeles stor usikkerhet rundt 

muligheten til å møtes fysisk i Sogndal. Vi har gledet oss veldig til dette, og det er 

nesten ufattelig at vi kanskje ikke kan møtes hundre personer på tvers av 

kommunegrenser i juni. Styret vil i samråd med Sogndal fhs ta en avgjørelse på 

dette senest 20. april. I mellomtiden ber vi om at lokallagene melder inn sin 

prioriterte liste over delegater, se Innkalling til landsmøte. 

 

  

 

Webinar for tillitsvalgte 

I mars oppga vi håpet om å få samlet tillitsvalgte fysisk dette skoleåret, og bestemte 

oss for å invitere til en serie korte webinarer. Det første hadde tittelen "Tillitsvalgtes 

rolle i ansettelser", og hadde 20 deltagere. Det neste webinaret holdes 16. april, 

med tema "Tillitsvalgtes rolle i arbeidstidsplanlegging". Ti dager senere kommer 

ny femkvarters økt, og vi har spurt tillitsvalgte om det er noe de ønsker at vi skal ta 

opp.  

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2021/fhf-rundskriv-2-2021-innkalling-til-landsmote-31-mai-2-juni-2021/


  

 

Folkehøgskoleuka 2021 

I disse dager lander vi programmet til årets Folkehøgskoleuke. Det hele arrangeres 

på Fana folkehøgskule i Bergen 9. – 12. august. Hold av dagene! Vi presenterer et 

program fullspekket med faglig påfyll, spennende temaer og inspirerende 

mennesker mot slutten av måneden. Som en liten forsmak kan vi allerede nå røpe at 

det også i år blir demokrativerksted med Raftostiftelsen. Det er bare å glede seg til 

en fantastisk uke i vakre Bergen. 

 

  

 

For elever uten fullført VGO 
Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolen som ikke har fullført 

videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er i en unik posisjon til å kunne 

hjelpe de som ønsker det. Pilotprosjektet Mentorordning i folkehøgskolen i 2016-

2018 viser at skolene med noen enkle grep og litt mer systematiske tilnærming kan 

hjelpe flere unge til å starte og fullføre VGO etter året på folkehøgskole. 

 

Vi tar med oss det beste fra pilotprosjektet og tilbyr nå dagskurs i etablering av et 

overkommelig mentortilbud for elever uten fullført VGO. Kurset er et samarbeid med 

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, og er for lærere, ledelse og andre ansatte som 

ønsker å tilrettelegge og gjennomføre tilbudet på egen skole.  

Kurset gjennomføres 19. august uavhengig av pandemisituasjonen, enten analogt i 

Oslo eller som webinar med påmelding. Les mer her. 

Påmelding: innen 1. mai 2021 til https://forms.office.com/r/kk7vXwDEDp 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/kurs-mentortilbud-for-elever-uten-fullfort-vgo/
https://forms.office.com/r/kk7vXwDEDp


  

 

Introduksjonskurs i Frirommets debattmodell 

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt 

folkehøgskole i Norge ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) og 

Folkehøgskoleforbundet (FHF). Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape 

trygge ytringsrom der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige 

løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å 

delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og 

bærekraftig samfunn. 

 

Vi er glade for at vi endelig kan invitere til kurs for ni folkehøgskoler som meldte sin 

interesse for å være med i fjor. Kurset er lagt til onsdag og torsdag 11. og 12. august 

på Fana folkehøgskule i Bergen som del av Folkehøgskoleuka 2021. Les mer 

om Frirommet her.  

 

  

 

Folkehøgskolepedagogikk 

Til høsten er på nytt studiestart på det for oss skreddersydde studiet i praktisk 

pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Første halvdel av 

studiet er i Folkehøgskolepedagogikk (30 stp.), og andre halvdel følger ordinær PPU 

(30 stp.). Det er plass til 35 studenter, søknadsfrist er 1. mai. Vi gir de av våre 

medlemmer som ikke får dekket studiet av arbeidsgiver et stipend på kr. 5.000,- ved 

fullført studie. Les mer her. 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/frirommet/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2021/fhf-rundskriv-8-studium-i-folkehogskolepedagogikk/


  

 

Har du lest Folkehøgskolen #2 2021? 

Her får dere en digital forsmak på magasinet Folkehøgskolen nummer 2 2021. Dere 

finner artikler om grønn vekst, sirkulærøkonomi og grønn undervisning og 

pedagogikk. Vi intervjuer Maja Lie Opdahl i Unge funksjonshemmede som utfordrer 

norske folkehøgskoler, og vi besøker et «kortreist» kjøkken på Skogn 

folkehøgskole. Sogndal folkehøgskule feirer 150 år i 2021, og dere får Sigurd 

Ohrems artikkel 2, av 3, i serien om vitalisme – med påfølgende debatt. Dere får 

også litt om den nye sangboka. Dette og mye mer. God lesning! 

 

  

 

Ny veileder fra Unge funksjonshemmede 

Som varslet er nå Veileder for inkludering og tilrettelegging for elever med 

funksjonsnedsettelse på folkehøgskolen utarbeidet av Unge funksjonshemmede nå 

publisert, les veilederen her. Rådgiver Maja Lie Opdahl fortalte i sin morgensamling 

på Kurs om tilrettelagt folkehøgskole denne uken om hvor viktig folkehøgskole er for 

deres medlemmer, og lover at skolene også skal få veilederen tilsendt som trykksak 

etter hvert. Vi håper at skolene gjør seg kjent med veilederen slik at vi kan komme 

ett skritt nærmere at folkehøgskolen er for alle. 

 

 

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. 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/blogg/2021/04/ny-gronn-utgave-av-folkehogskolen/
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/utdanning/folkehoyskolen-et-ar-for-alle/for-folkehogskoler/veileder-for-folkehogskoler/


  

 

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 

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

http://folkehogskoleforbundet.no 
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