Medlemsnytt nr. 2 (juni) 2020

Benedicte og inspirasjon
Vi gratulerer Benedicte med ny stilling som Arbeiderbevegelsens folkehøgskoles nye internatleder!
Frem til september er hun imidlertid fremdeles Folkehøgskoleforbundets pedagogiske rådgiver, og vil
holde kurs for nye i uke 33 (se nedenfor). Utlysning av stilling vil først skje på høsten, da styret og
sekretariatet ikke har sett seg i stand til å gjennomføre intervjuer på en god måte så langt under
pandemien.
Vi minner om at skolene har fått tilbud om en inspirasjonsøkt av Benedicte i forarbeidsdagene. Hun vil
ta utgangspunkt i sin nye bok, eller dere kan også få en smakebit på «Mellom Solskinn og Ruskevær
– Livsmestring i frilynt folkehøgskole». Benedicte blir med digitalt, smittefritt og tidseffektivt, og vil
innlede og invitere til refleksjonsrunde lokalt. Les mer her.

Kurs for nye i uke 33
Selv om vi måtte kansellere Folkehøgskoleuka blir det kurs for nye lærere og for nye ledere!
Arbeiderbevegelsen Folkehøgskole på Ringsaker tar imot, og innlosjerer oss på enkeltrom med eget
bad. Nye lærere kommer på kurs fra 10. - 13. august og nye ledere fra 10. - 11. august. Styret i
Folkehøgskoleforbundet møtes også på Arbeiderbevegelsen, så vi kan garantere dager med mange
engasjerte folkehøgskolefolk!

Vi har nok påmeldte til at det blir kurs, så vi tar imot løpende påmelding videre, men meld deg gjerne
på så snart som mulig! For mer informasjon og påmelding se her.

Forskersymposium og lederforum
Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge inviterer sammen med Universitetet i Sørøst-Norge til
forskersymposium på Campus Vestfold 22. - 23. oktober. Symposiet markerer oppstarten av studiet i
folkehøgskolepedagogikk og det utvidede samarbeidet mellom USN og norsk folkehøgskole. Les mer
her.
Vi har besluttet å arrangere Lederforum i tilknytning til symposiet, slik at dere alle kan få glede av å
delta på det inspirerende programmet som er planlagt her. Følg med på våre nettsider og på kalender
i lenken over, men sett av datoene allerede nå!

Tillitsvalgtkonferansen
FHF og NKF planlegger å gjennomføre tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell på Hadeland som
vanlig, fra tirsdag 22. september – torsdag 24. september. Vi har bedt om å få en pekepinn på om
våre tillitsvalgte tenker at de kan delta på et fysisk møte, og vi har allerede fått mange bekreftelser på
at det er et ønske!
Vi skal selvsagt bruke tid på å snakke sammen om nedstengning, permitteringer og kanselleringer
som følge av koronakrisen. Les mer her.

Bli med og skape en bok om pedagogisk tenkning i
folkehøgskolen
Vi savner en bok om grunnleggende folkehøgskolepedagogisk tenkning i norsk folkehøgskole. Dette
har vi tenkt å gjøre noe med. Folkehøgskoleforbundet har derfor satt seg som mål å forsøke å få til en
inspirerende og lett tilgjengelig bok om dette. Utgivelse er foreløpig planlagt til en gang i løpet av
neste år (2021).
Øyvind Brandt har på bakgrunn av et langt liv i ulike posisjoner i folkehøgskolen, tilbudt seg å forfatte
boken, og har Ronnie MAG Larsen som kontakt i forbundsstyret. Les mer her.
Men vi ber også deg om hjelp. Alle interesserte i forbundet inviteres herved til å bli med i en form for
nettbasert redaksjonsråd eller referansegruppe, som nå er opprettet på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/296736568005139

Har du lest Folkehøgskolen nr. 3?
Nr 3 2020 av magasinet vårt "Folkehøgskolen" er ute. Vi vier stor spalteplass til korona i dette
nummeret. Det ble gjort en stor innsats med nettundervisning, men det var langt unna
folkehøgskolens røtter og hensikt. I portrettet møter du Christian Tynning Bjørnø, daglig leder i
Folkehøgskolerådet. Ved Pasvik folkehøgskole jobbes det godt med pedagogisk utvikling,
assisterende rektor Jan Vidar Dahle gir oss et innblikk i arbeidet som han står i spissen for. Lærer Jon
Sverre Thorstensen tar oss med på musikkundervisning på Skjeberg folkehøyskole. Vi ønsker god
sommer og god lesning!

Sangboknemnd
Viser til utsendt rundskriv, og ønsker ny sangboknemnd lykke til med arbeidet! Arild Sveum fra
Elverum, Heidi Granlund fra Toneheim, Roar Bøye fra Seljord og Trond Instebø fra Hardanger starter
nå arbeidet med å revidere Norsk Sangbok.
Vi trenger fremdeles flere referanseskoler, så ta kontakt med angelina@folkehogskole.no dersom
dere ønsker å sammen med årets kommende elever bidra til å gjøre sangutvalget så godt som mulig.

Solidaritetsfondet har bidratt til vannkiosk
Som fortalt i forrige medlemsnytt fikk Skjeberg Folkehøyskole sitt solidaritetsprosjekt støtte fra
Solidaritetsfondet til et brønnprosjekt. Kalingalinga Basic School har 1700 elever og 50 ansatte, og
siden skolen nå har egen vannforsyning fikk de åpne, på tross av koronarestriksjoner.
Ekstra stas å få inskripsjonen "With support from Solidaritetsfondet til folkehøgskolen" på
vannkiosken!

Klimaregnskapsskjema
Folkehøgskolerådet, ved Ressursgruppa for bærekraft, har sendt ut et rundskriv med informasjon om
at alle folkehøgskolene nå får tilgang til et folkehøgskole-tilpasset klimaregnskapsskjema for 2019.
Denne kartleggingen av klimagassutslipp hos folkehøgskolene er del av målet Bærekraftvedtaket om
å redusere utslipp med 40 % innen 2030. Utgangspunktet/baseline er 2019 og det er derfor viktig at
alle folkehøgskolene nå sammen og samtidig gjør jobben med å fylle ut skjemaet. Les mer om dette
her:

Vertskapsskole Folkehøgskoleuka 2021
Det har blitt en tradisjon i frilynt folkehøgskole å samles til kurs før skolestart i august.
Folkehøgskoleforbundet søker nå vertskapsskole for Folkehøgskoleuka 2021. Folkehøgskoleuka
2019 samlet 120 deltakere fra hele landet, fordelt på en rekke kurs. Les mer, og meld deres interesse
her.

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
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