
  

 

 

Medlemsnytt nr. 2 2022 
 

  

 

Folkehøgskoleuka 8. - 11. august på Fana 

Da er det endelig tid for sommerens vakreste eventyr igjen, jeg snakker selvfølgelig 

om Folkehøgskoleuka. Jeg var nylig på et kurs i Danmark sammen med våre Danske 

kollegaer. Jeg fortalte om Folkehøgskoleuka og alt hva det er. Det ble stille en stund, 

det var som om de måtte fordøye det de hadde hørt. Så kom smilene og 

begeistringen. «Dere er jammen heldige som har en sånn uke, det er jo helt utrolig 

fett». Og da ble jeg litt stolt, og kjente at det er deilig å være Norsk i Danmark. Vi har 

nå 100 påmeldte, men har plass til noen få til! 

   

– Kurs for nye lærere 

– Kurs for praktisk personale 

– Krafttak for (kor)sang 

– Danning – kunsten å undervise i og med fag 

– Praktisk kurs i fermentering og surdeigsbakst 

– Mellom solskinn og ruskevær 

– Elevråd som læringsarena 

– Kurs for nye rektorer/skoleledere 

– Frirommet #2 

 

Påmeldingsfristen var 11. juni, men vi tar fremdeles imot her! 

https://forms.office.com/r/eDf0vCHsjU
https://forms.office.com/r/eDf0vCHsjU
https://forms.office.com/r/eDf0vCHsjU


  

 

Har du lest Folkehøgskolen nr. 3? 
Da kan du gå sommeren i møte med en fyldig utgave av magasinet Folkehøgskolen - 

nummer 3 2022. Vi har vært på Svalbard og sett på byggingen av en helt ny og 

miljøvennlig folkehøgskole i Longyearbyen. Skolen har just avsluttet sitt tredje år på 78 

grader nord. Steinar Bryn og Nansensenskolen har lang erfaring med dialog i områder 

med spenning. De har allerede vært mange år i Ukraina, og søker stadig forsoning og 

dialog. - Folkehøgskole gjorde meg til aktivist, sier japanske Momoko Nojo. Først fikk 

hun avsatt sjefen for Tokyo-OL, nå vil hun endre det japanske valgsystemet. Vi har 

også intervjuet Astrid Moen som sitter i NOU-utvalget som har folkehøgskole på 

dagsorden - og hørt om status i arbeidet. Dette og mye mer i det 56 siders magasinet. 

 

  

 

Pride! 
For andre år på rad er de frilynte folkehøgskolene offisiell støttespiller av Oslo Pride. 

22.- 25. juni kan du møte representanter fra IF og FHF med folkehøgskoleelever på 

stand i Spikersuppa i Oslo. 

 

Du er hjertelig velkommen til å delta på Pridebrunsj og gå med Frilynt folkehøgskole i 

paraden 25. juni for å feire mangfold og kjærlighet. Arrangement finner du her. 

 

(Bildet er av Monica Johansen på Harstad Folkehøgskole)  

https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2022/06/FHS_Magasin_03_2022_dobbeltsidig.pdf
https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2022/06/FHS_Magasin_03_2022_dobbeltsidig.pdf
https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2022/06/FHS_Magasin_03_2022_dobbeltsidig.pdf
https://www.facebook.com/events/726861415273093?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D


  

 

Bærekraftpris for 2020 og for 2021 er utdelt! 
Under Rektormøtet i Trondheim torsdag 9. juni kunne vi endelig dele ut bærekraftpris 

for 2020 og 2021. Rønningen folkehøgskole og Sogndal folkehøgskule ble de to første 

mottakerne av folkehøgskolenes bærekraftpris. Prisen skal motivere skolene i det 

viktige arbeidet med å følge opp målene i folkehøgskolenes felles bærekraftvedtak fra 

2019. På grunn av pandemien ble prisen for 2020 og 2021 delt ut samtidig. Dere kan 

lese mer om prisen og juryens begrunnelse på Folkehøgskolerådets hjemmeside. 

 

  

Helge Kjøll ny styreleiar i NKF! 

Landsmøtet 2022 for NKF var samla på Risøy folkehøgskule i starten av juni. Gunnar 

Birkeland går av som styreleiar etter fire år i vervet, og Helge Kjøll vart valt til ny leiar. 

Helge har lang fartstid i folkehøgskulen. Han har arbeidd i 30 år ved den skulen som 

https://www.folkehogskoleradet.no/post/folkeh%C3%B8gskolenes-b%C3%A6rekraftpris-til-r%C3%B8nningen-fhs-2020-og-sogndal-fhs-2021


 

tidlegare var Rauma folkehøgskule og no har blitt til Molde folkehøgskule. Dei første 

fem åra var han tilsett som lærar og dei siste 25 år har han hatt jobben som rektor. 

Helge kjenner folkehøgskulen og organisasjonane sentralt godt. Han har hatt ei rekke 

verv sentralt i folkehøgskulen, han har vore med på ein lang utviklingsprosess. 

Landsmøtet i NKF opna og for at styret i NKF skal ta initiativ til samtalar om framtidige 

organisasjonsformer. Vi takkar Gunnar for følget, og ynskjer Helge velkomen som 

styreleiar, og ser fram til eit konstruktivt og spennande samarbeid! 

 

  

 

Kurs i styrearbeid 5. - 6. september 

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, 

økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler 

og andre lover og forskrifter. På bakgrunn av et uttalt behov for kurs i styrearbeid 

inviterer Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke kurs for 

styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene. Kurset vil bli 

holdt i Oslo denne gangen, 5. - 6. september, du finner mer informasjon og påmelding 

her: 

 

 

Mentorkurs og kurs i veiledning 8. september 

Mentorordningen i folkehøgskolen har som målsetting å bidra til at unge som har falt ut 

av videregående skole, finner veien tilbake eller videre. Tre pilotskoler har høstet 

positive erfaringer med Mentortilbudet. Dette er en hjelp til skolene for å arbeide 

målrettet i møtet med elever som trenger ekstra oppfølging for å finne igjen 

motivasjonen til å fullføre videregående skole. Årets kurs er en oppfølging av 

mentorkurset som ble holdt august 2021. Vi ser også behovet for å styrke skolenes 

kompetanse innen karriereveiledning. Deltakere på denne kursdagen får påfyll og 

kunnskap både om strukturen i mentortilbudet og en innføring i karriereveiledning. 

Invitasjon og påmeldingsskjema blir sendt ut som rundskriv. 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2022/fhf-rundskriv-12-2022-kurs-i-styrearbeid-5-6-september-for-styremedlemmer-styreledere-og-rektorer-i-skolestyrer/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2022/fhf-rundskriv-12-2022-kurs-i-styrearbeid-5-6-september-for-styremedlemmer-styreledere-og-rektorer-i-skolestyrer/


  

 

Tillitsvalgtkonferansen 1. - 3. november 
I år har vi lagt tillitsvalgtkonferansen senere enn vanlig, vi møtes på Sanner 1. – 3. 

november, med forkurs for nye tillitsvalgte mandag 31. oktober. Vi håper på denne 

måten å få med noen av de tillitsvalgte som har vanskelig for å delta før høstferien, og 

at resultatet i årets lønnsoppgjør er klart. 

 

  

Liten rapport fra 

kurs i vegansk og glutenfritt kosthold 
Gjennom 3 solrike dager på Voss fikk over 20 deltagere fra hele folkehøgskole-Norge 

praktiske og velsmakende dager med påfyll for både hjerne og mage.  Først en 

grundig innføring i glutenfritt kosthold hvor det ble bakt og spist til den store 

gullmedalje. Aina Nesse, som til daglig jobber som kokk på nettopp Voss 

folkehøgskule, ledet dette kurset. Spennende, inspirerende og nybakt! 

  

Videre fikk vi besøk av Richard Nystedt som tok for seg plantebasert mat. Vi fikk 



 

servert et inngående foredrag før det i felleskap ble laget en helt fantastisk middag 

med Richard som veileder. Snakk om smaksbomber av noen retter! Som om ikke 

dette var nok fikk vi en omvisning med påfølgende vinsmaking i en av verdens største 

vinkjellere. Ja, for den ligger faktisk på Voss. Den dyreste vinen her ligger på godt over 

100.000,-. (Det hører med til historien at denne flasken ikke var en del av 

vinsmakingen. Heldigvis!) 

  

Som et ekstra tilbud under dette kurset ble internatlederne på deltagende skoler, samt 

skoler i Hordaland invitert til en samling. Internatleder ved Voss folkehøgskule, Bodil 

Jansen, ledet deltagerne gjennom gode samtaler og viktig erfaringsutveksling. Ingen 

tvil om at man trenger å møtes på denne måten. Takk for et strålende samarbeid med 

Voss folkehøgskule. Har du en ide eller ønske om kurs? Da vil jeg gjerne høre fra deg! 

 

  

 

Bestilling av sangboka til skolestart 
Det er tid for å bestille sangbøker til neste skoleår, for å være sikret levering til 

skolestart må vi ha bestillingen i hende senest 20. juli. Frilynt folkehøgskole har ny 

sangbok, og vi håper den vil bli flittig brukt det kommende året. Bestill sangboka her.  

 

  

 

Status lønnsoppgjøret og særavtalen 
Det er enighet i forhandlingene på HUK-området mellom de fire hoved-

sammenslutningene og KS, resultatet ble en ramme på 3,84 %. Utdanningsforbundet 

godtok ikke resultatet, og vil gå til streik i juni. Les mer hos Utdanningsforbundet.  

 

Tidspunkt for forhandling om Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen 

er nå fastsatt til 22. juni. Viktigst nå er å få økt tillegg for ubekvem arbeidstid, som ikke 

har vært justert siden 1. januar 2019. Som kjent arbeidet et partssammensatt utvalg 

med å revidere avtalen, inntil nedstengningen gjorde det umulig å gjennomføre 

utvalgsmøter. Begge parter ønsker at utvalget skal gjenoppta sitt arbeid så snart som 

mulig. 

mailto:espen@folkehogskole.no?subject=Ide%2F%C3%B8nske%20om%20kurs&body=Fra%20Medlemsnytt
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2022/fhf-rundskriv-11-2022-bestilling-av-ny-sangbok/
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2022/hvorfor-skal-utdanningsforbundet-streike/


  

 

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. 

 

 

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 

 

 

 

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

