Til alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet

Medlemsnytt nr. 3 2021

Invitasjon til digitalt landsmøte 1. juni
Medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet, men som ikke er valgte delegater, er hjertelig
velkomne til å delta på digitalt landsmøte. Medlemmer som ikke er valgte delegater har tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett, under landsmøteforhandlingene.
Vi oppfordrer lokallaget på skolen til å møtes for landsmøtet. Sørg for at dere har mulighet til å sitte
hver for dere under de digitale landsmøtedrøftingene, men ha rom for å møtes til lunsj. Vi minner i
den anledning om at svært mange lokallag har ubrukte midler i lokallagskassen, som gjerne kan
benyttes til felles lunsj.
Styret har invitert komiker Jonas Rønning til å kickstarte landsmøtet for oss. Ellers er programmet
tilpasset slik at vi får gjennomført møtet på en dag, fra kl. 8.45 – 14.30.
For påmelding, program og landsmøtepapirer, besøk vår nettside her.

Utsatt behandling av Idé- og prinsipprogram
Da det ble klart at landsmøtet må holdes digitalt i år besluttet styret samtidig å ikke behandle
forslag til nytt Idé- og prinsipprogram i år. Det er så viktig at vi får drøftet dette godt, og det er
vanskelig å få til en god dialog digitalt. Styret vedtok videre å invitere programnemnda til å se på
innholdet i de seks høringssvarene vi har mottatt. Så blir det opp til det neste styret om de ønsker
å innkalle til ekstraordinært styremøte for å vedta nytt Idé- og prinsipprogram, eller å utsette dette
til neste ordinære landsmøte.

Folkehøgskoleuka 9. - 12. august på Fana
Gjennom foredrag, kurs, samtaler, felles måltider, besøk til selveste Edvard Griegs hjem,
morgensamlinger, festligheter, quiz, konsert, nye bekjentskaper og mere til skal vi sørge for
inspirasjon og faglig påfyll som en knallstart på nytt skoleår. Vi har en svært kompetent gjeng som i
år skal lede våre kurs, blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurs for nye lærere
Kurs for praktisk personale
Kurs for nye rektorer / skoleledere
Folkehøgskoleideen – en samtale
Mellom solskinn og ruskevær
Praktisk kurs for kjøkkenpersonale, veien til en grønnere hverdag
Demokrativerksted
Kurs i cosplay og sminkedesign

Les mer og meld dere på her.

Utvidet påmeldingsfrist
Vi tar med oss det beste fra Pilotprosjektet Mentorordning, og tilbyr nå et dagskurs om hvordan
skolene med noen enkle grep kan hjelpe flere unge til å fullføre VGO. Kurset er et samarbeid med
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, og er gratis. Vi har nok påmeldte til å gjennomføre kurset,
men vil gjerne gi mulighet til enda flere, og har derfor utvidet fristen.
Kurset gjennomføres 19. august uavhengig av pandemisituasjonen, enten analogt i Oslo eller som
webinar med påmelding. Les mer her.

NOU om folkehøgskolen
Regjeringen skal se på folkehøgskolene, fra pressemeldingen:
Å gå på ein folkehøgskule er blitt stadig meir populært, men det er lenge sidan folkehøgskulefeltet
har vorte evaluert. - Folkehøgskulane er ein viktig del av det norske utdanningssystemet. No set
regjeringa ned eit offentleg utval som skal sjå på kva slag samfunnsoppdrag folkehøgskulane skal
ha og korleis ein bør sikre god kvalitet på utdanningane, seier kunnskaps- og integreringsminister
Guri Melby (V). Les hele pressemeldingen her.
Folkehøgskolerådets leder Anne Tingelstad Wøien uttaler: – Vi er derfor glade for at regjeringen
vil løfte fram og se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag og rammevilkårene som må
være på plass for å kunne imøtekomme oppdraget. Hun legger til grunn at representanter for
folkehøgskolene blir en del av utvalget. – Det er viktig at utvalget har medlemmer som kjenner
folkehøgskolelandskapet godt, sier Anne Tingelstad Wøien. Les mer her.

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
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