
 

Til alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet  
 

 

 

  

 

 

Medlemsnytt nr. 1 (april) 2020 

  

 

Det ser rart ut å ha første medlemsnytt av året i april! Årsaken for alle avvik forklares med 

koronakrisen for tiden, så også med dette. Forrige gang vi sendte ut informasjon til alle våre 

medlemmer var det med et innhold vi mente ikke kledde denne formen. Det ble derfor et rundskriv, 

les det her. 

 

 

  

 

Fjernundervisning 

  
Da myndighetene stengte skolene og alle måtte gå over til "digital folkehøgskole" opprettet vi på 

Folkehøgskolekontoret Facebookgruppen Koronarammede folkehøgskoleansatte - Tips og 

idéutveksling, med beskrivelsen: Det er kun byggene som er stengt. La oss ikke la fantasien 

begrense oss. Folkehøgskolen lever evig! 

 

Da det ble klart at vi heller ikke fikk åpne skolene igjen etter påske samlet vi skolenes beste innsendte 

opplegg i en idébank, se her. FB-gruppen har i dag over 1000 medlemmer, og er en kilde til både 

inspirasjon og fellesskap. 

 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/rundskriv/2020/fhf-rundskriv-9-2020-medlemsinformasjon-koronakrisen/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/sider/kalender/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/fjernundervisning/


  

 

Folkehøgskolepedagogikk - PPU 

  

Vi er svært glade for å kunne fortelle at det til høsten er studistart 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 15. 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.  

 

 

  

 

Informasjon fra Folkehøgskolerådet 

Folkehøgskolerådet har vært i kontinuerlig kontakt med myndighetene under koronakrisen. FHFs 

leder Live Hokstad er nestleder i Folkehøgskolerådet, og har tilbrakt brorparten av sin tid på det 

viktige samarbeidet i Folkehøgskolerådet. Les mer på om rådets arbeid under koronakrisen her. 

 

 

  

 

Folkehøgskoleuka 2020 er avlyst 

 

Styret så dessverre ingen annen mulighet enn å avlyse Folkehøgskoleuka denne høsten. Vi innser at 

skolene vil ha behov for å samle alle sine ressurser om skolestart for elevene, og kanskje også 

avslutning for vårens elever. 

 

Vi vil imidlertid fremdeles tilby kurs for nye lærere, og for nye ledere, om enn på en annen form enn 

tenkt. Vi kommer tilbake med mer informasjon i mai. 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/folkehogskolepedagogikk-nytt-studium-ved-universitetet-i-sorost-norge/
https://www.folkehogskoleradet.no/covid-19


 

  

 

Har du lest Folkehøgskolen nr. 2? 

 

Nr 2 2020 av magasinet vårt "Folkehøgskolen" er ute. Det har blitt et temanummer om sang. Vi setter 

lys på sangen i mange ulike fasetter. Sangen er truet i samfunnet, også i folkehøgskolen. Vi blir 

fattigere uten sang - er vårt postulat. Du møter Jon-Roar Bjørkvold i intervjuet, og lederen i Krafttak 

for sang - Jarle Flemvåg. Vi besøkte Romerike folkehøgskole og konserten deres med glimt fra 

filmhistorien - rett og slett et kor som leverer og imponerer. Vi kaster blikket til Danmark der allsangen 

blomstrer - og deres prosjekt Syng, spis og snakk. Dette og mye mer i det 52-siders bladet.  

 

 

  

 

50.000,- utdelt fra Stipend- og forskningsfondet 
Styret delte i sitt aprilmøte ut til sammen kr. 49.780,- kroner fra Stipend- og forskningsfondet. Fire 

medlemmer fikk til sammen 29.780,- til kompetanseheving. 

 

Til forskning på folkehøgskolen ble det tildelt ett stipend på 20.000,-  til arbeidet med 

masteroppgaven  "Utdanning for bærekraftig utvikling i folkehøgskolen". Oppgaven vil gjøres 

tilgjengelig på vår nettside, hvor vi også har samlet flere, se her. 

 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2019/11/FHS_Magasin_05_19-web-bruk.pdf
https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2019/09/FHS_Magasin_04_19_web.pdf
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyttig-informasjon/oppgaver-om-folkehogskole/


  

 

Solidaritetsfondet 

I år fikk vi inn to søknader til Solidaritetsfondet, som lyste ut inntil kr. 100.000 i år. På grunn av 

reiserestriksjoner måtte en skole trekke søknaden sin. Styret benyttet i år sin mulighet til å gi 

utfyllende prioriteringer, til fordel for prosjekter knyttet opp mot bærekraft. 

 

Styret vedtok å støtte Skjeberg Folkehøyskole sitt solidaritetsprosjekt med kr. 50.000,-. Fra søknaden: 

"Midlane skal gå til eit brønnprosjekt i regi av organisasjonen «Africa on the Ball - Kalingalinga» som 

retter sin innsats mot foreldrelause og sårbare barn og ungdom i «townshipen» Kalingalinga i Lusaka, 

Zambia."  Les mer her. 

 

 

  

 

Klimaregnskap for folkehøgskole 

I tråd med Bærekraftsvedtaket er det laget et kartleggingsverktøy for å lage et klimaregnskap tilpasset 

til folkehøgskolen. Utgangspunktet for mål om å redusere utslipp med minst 40 % innen 2030 er satt 

til tallene for 2019. Alle skoler har nå fått tilgang til dette, og frist for registrering er satt til 15. 

september. Det er laget flere veiledningsvideoer, både om Bærekraftsvedtaket og om 

klimaregnskapet, se dem her. 

 

Videre har Folkehøgskolerådet fått midler fra UNESCO for å utvikle et undervisningsopplegg for 

Globalvettreglene, dette er stor stas, og også et skritt i retning av å oppfylle målene i 

Bærekraftsvedtaket. Les mer om disse sakene her. 

 

 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/solidaritetsfondet-2/
https://www.folkehogskoleradet.no/berekraftvedtak
https://www.folkehogskoleradet.no/iu


 

Snakk inn nye medlemmer 

 

For å kunne være en sterk idé-, interesse, utviklings- og fagorganisasjon for frilynt folkehøgskole også 

framover, er vi alle avhengig av at nye ansatte, rektorer, lærere og praktisk personale, melder seg inn 

i forbundet. Vi bør alle derfor ha et ansvar for å 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, Benedicte Hambro og Live Hokstad 

  

 

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

