Til alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet

Medlemsnytt nr. 4 2021

Ny leder i Folkehøgskoleforbundet
Etter votering på det digitale landsmøtet sto Einar igjen som ny leder, vi gratulerer og ønsker lykke
til med vervet! Les mer her.
Forbundsstyret fikk også flere nye medlemmer, da nestleder Ingvar Øydvin gikk ut etter fire år,
og Kristin Bjørke som har vært 2. vara gikk ut etter to år. Rektor ved Buskerud folkehøgskole,
Mariann Aaland, ble valgt inn som styremedlem, mens Kjetil Hallre, lærer på Ringerike
folkehøgskole, ble valgt inn som 3. vara. Vararepresentantene møter fast på styremøtene. Vi
takker Ingvar og Kristin for deres bidrag, og ønsker Mariann og Kjetil velkommen!

Redusert kontingent
Landsmøtet vedtok å fase ut Solidaritetsfondet, da skolene har egne solidaritetsprosjekter,
uavhengig av støtte fra fondet. Fondsmidlene har heller ikke ført til økt samarbeid om
solidaritetsarbeidet mellom skolene, som var en av målsetningene da fondet ble opprettet. Videre
vedtok landsmøtet å avvikle ordningen med sentral overføring av midler til lokallagskasser. Få
lokallag benytter midlene i dag, og kontoene har høye gebyr og krever en god del administrasjon.
Disse to vedtakene medfører en reduksjon i kontingenten, ny kontingent fra årsskiftet er på 1,38
%.

Folkehøgskoleuka 9. - 12. august på Fana
Vi er svært glade for at vi har mottatt godt over 100 påmeldinger, med 29 frilynte skoler
representert, og tre lærere fra 2 kristne skoler som kommer på cosplaykurs. I tillegg holder vi: Kurs
for nye lærere/skoleledere, Praktisk personale - en ressurs utover eget fagfelt, Mellom solskinn og
ruskevær, Praktisk kurs for kjøkkenpersonale, Folkehøgskoleideen - en samtale og Frirommet.
Det er ikke til å stikke under en stol at vi var litt ekstra spente på antall påmeldinger i år. Dette av
naturlige pandemiske årsaker. Vi har lovet alle enkeltrom, og har derfor nå ikke kapasitet til å ta
imot flere. Vi er godt i gang med forberedelsene og har bestilt knall vær hele uka. Så får vi se.

Tillitsvalgtkonferansen
Vi inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 21. september –
torsdag 23. september. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 20. –
tirsdag 21. september. Et viktig tema i år er lokale forhandlinger. Les mer her.

Med drag på timeplanen
Elever ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole har kunnet fordype seg i temaer som klima, fred og
konflikt, samt praktiske fag som fotografi, teater og grafisk design. Nå står også drag på
timeplanen! Det er dragartist Jens Martin Arvesen som står bak. Jens Martin er selv en erfaren
dragartist og utdannet danser. Da linjen ble kjent gikk Frp og Unge Høyre hardt ut og mente blant
annet at en draglinje på folkehøgskole er tullete bruk av skattepenger. Som lege og sexolog Esben
Esther Pirelli Benestad så fint sa: -Nå blir det bedre plass i Norge. Nå blir det bedre plass til
fargene. Og det vil gjøre Norge rikere. -Vi kunne ikke vært mer enig!
At folkehøgskolene er danningsinstitusjoner, og at en draglinje er like godt egnet til å løse vårt
samfunnsoppdrag som andre fagfelt, skriver blant annet Arild Mikkelsen og Benedicte Hambro om
på våre nettsider. Flere innlegg om temaet finner dere blant nyhetene her.

Oppgaver om folkehøgskolen
Vi har en fin samling av oppgaver om folkehøgskolen på nettsiden vår, se her. Ord hentet fra
oppgavetitlene: fri, frihet, frilynt, danning, allmenndanning, opplysningstanger og dialog. God
lesning!

Den nye sangboka
Sangboka er dessverre forsinket, vi var lovet at den skulle bli klar til skolestart, men ser nå ut til å
komme først til høstferien. Cappelen jobber så fort de kan, og beklager forsinkelsen, men viser til
at det store antallet nye sanger har tatt lengre tid å skrive enn antatt. Vi kommer tilbake med mer
informasjon i august.

Har du lest Folkehøgskolen # 3?
Du kan gå sommeren i møte med magasinet Folkehøgskolens nr. 3 2021, 60 spekkfulle sider.
Landsmøtet ble arrangert digitalt og Einar Opsvik ble valgt til ny leder i forbundet. Han er topp
motivert for å gi jernet for frilynt folkehøgskole. Vi dekker landsmøtet. Mari Lid spør i serien
Pedagogisk hverdag: Er cosplay en tullete utkledningslek eller seriøs håndtverksopplæring? Vi får
et innblikk i den nye drag-linja ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, i kjølvannet av
medieoppmerksomheten. Leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, ser fram til ny NOU
om folkehøgskolen. Dette og mye mer!

Mandatet - NOU om folkehøgskolen
Det er Astrid Moen, assisterende rektor ved Sund Folkehøgskole, som er oppnevnt som frilynts
representant til å bidra i arbeidet med ny NOU. Gunnar Birkeland er oppnevnt som representant
for de kristne folkehøgskolene, og Rode Margrete Hegstad skal lede arbeidet. Les om hva Astrid
og Gunnar tar med seg inn i arbeidet, og hvem andre som er oppnevnt til å sitte i utvalget på

Folkehøgskolerådet sine sider her.
Mandat - bakgrunn og utfordringer
Regjeringen mener at folkehøgskoler er en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet. For
mange unge mennesker utgjør et år på folkehøgskole en viktig og annerledes erfaring i tiden
mellom videregående opplæring og videre utdanning eller arbeidsliv. Staten bruker om lag 1 mrd.
kroner på tilskudd til folkehøgskoler i året og mer enn en av ti ungdommer tar et år på en av
landets 80 folkehøgskoler. Folkehøgskolen tilbyr et bredt spekter av kurs på ulike fagområder, og
skolene er eksamensfrie. Ved siden av læringen er også den sosiale dimensjonen en viktig del av
folkehøgskoleåret. Til tross for at folkehøgskolene spiller en viktig rolle i utdanningstilbudet vårt,
har vi lite systematisert kunnskap om innholdet og kvaliteten i folkehøgskolene og elevene som går
der. Les hele mandatet, med problemstillinger og føringer, på våre nettsider 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.

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

