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Nytt skoleår - nye rutiner
Elevene er endelig i hus, nesten fem måneder etter at skolebyggene ble stengt
midt i mars. Denne fine gjengen går på Bømlo, og det ser ut som om de enn så
lenge holder en meters avstand til hverandre. Vi startet august med webinar om
smittevern, og det har så vidt vi vet lykkes alle skolene å unngå smitte til nå. En
av webinardeltakerne sa: "Vi må huske at vi kan gjøre alt rett, og likevel ha
uflaks, og få smitte inn på skolen". Vi håper dere lykkes med å skape et sterkt
ytre skall, så krysser vi fingrene for null smitte i folkehøgskolen! Til lykke med et
nytt skoleår!

Tillitsvalgtkonferansen
Tillitsvalgte er innkalt til digital konferanse i år. Forbundsstyret har vedtatt at vi
skal sette opp et fysisk kurs for tillitsvalgte så snart det igjen er trygt å møtes. Vi
skal snakke om det kommende lønnsoppgjøret, om arbeidstid og selvsagt også
om tillitsvalgtes rolle under koronapandemien.
Vi har på forespørsel lagt ut en veiledende tidsplan for konferansen, dere finner

den under arrangementet i vår kalender her. Vi mangler en hel del bekreftelser
på deltagelse, se innkalling og påmelding her.

Forskersymposium og lederforum
På tross av at vi alle har et stort behov for å møtes etter et krevende halvår, har
vi valgt å avlyse lederforum. Forbundsstyret har bedt sekretariatet om å se på
muligheten for å arrangere en frilynt dag i forbindelse med rektormøtet. Styret i
IF har vedtatt å holde sitt årsmøte digitalt i år.
Forskersymposiumet vil bli gjort tilgjengelig for digital deltagelse, det holdes
med annonserte foredragsholdere. Folkehøgskolepedagogikkstudentene er på
UIOs campus Bakkenteigen ved Horten og får foredragene live. Les mer her.

Klimaregnskap for 2019
Mange skoler har den siste tiden arbeidet med å ferdigstille sine klimaregnskap
for 2019, måling av matsvinn måtte for de fleste skje nå på høsten. Fristen er
satt til 15. september. Alle skal ha fått en telefon fra oss i løpet av de siste
ukene, med tilbud om oppfølging ved behov. Besøk gjerne Folkehøgskolerådets
ressursside i forbindelse med Folkehøgskolenes bærekraftvedtak for reduksjon
av klimagassutslipp her.

Gi oss dine innspill til sangboken
Revisjon av Norsk Sangbok er godt i gang, og sangboknemnd inviterer dere til å
gi innspill i prosessen. Vi besluttet å gjøre dette via en facebookgruppe, som vi
så håper kan leve videre. Gruppen heter "For oss som er opptatt av sang i
folkehøgskolen". Her spør vi (velg opp til 10 sangtitler for hvert spørsmål):

Basert på «Norsk sangbok» (den hvite):
1. Hvilke sanger synges mye?
2. Hvilke sanger synges aldri/lite?
3. Hvilke sanger savner dere i boka?

Revisjon av Idé- og prinsipprogram
Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til
Landsmøtet i 2021. Forbundsstyret vil nedsette en bredt sammensatt komite
som skal arbeide med dette, og vi har først kontaktet utvalg for praktisk
personale, lærerutvalget og rektorlaget for å høre om de ønsker å delta. Fra
styret deltar Live Hokstad, Einar Opsvik og Kristin Smith. Dersom du kunne
tenke deg å delta i komiteen kan du kontakte Live på: live@folkehogskole.no.

"Jeg elsker folkehøgskole"-plakaten
Alle folkehøgskolene i Norge har i høst mottatt en slik plakat i gave fra
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, utsendt med bidrag fra
Folkehøgskoleforbundet. AFR oppfordrer skolene til å ta et bilde av der den
henger på deres skole og legge ut på Instagram til glede for alle. Vi takker AFR
for denne nydelige oppmuntring til hele folkehøgskolebevegelsen!
Plakaten er laget i forbindelse med Benedicte Hambros praktiske metodebok "Å
sende et menneske til månen", les mer om denne her. Alle som deltok på kurs
for nye lærere fikk være med på lansering av boken, les mer i magasinet
Folkehøgskolen.

Har du lest Folkehøgskolen #4?
Gå høsten i møte med siste nummer av magasinet Folkehøgskolen. Vi har
besøkt Sagatun, Norges første folkehøgskole, som nå renoveres for titalls
millioner. Turid Ulven møter Johan Lövgren til samtale om folkehøgskolens

verdigrunnlag. På Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker møtte nye
lærere og ledere i folkehøgskolen til kursdager på Folkehøgskoleuka 2020. Arild
Mikkelsen undersøker folkehøgskolen som demokratisk læringsarena, mens
Brita Phuthi utfordrer oss i sin artikkel "Om institusjonalisert rasisme - og min og
din rolle". Dette og mye mer i det 56-siders magasinet. God lesning!

Folkehøgskolenes utstrakte reisevirksomhet
og klimaavtrykk
Skolene jobber i disse dager med markedsføringa for neste års linjer, og
Folkehøgskoleforbundet minner om uttalelsen fra Landsmøtet 2019 på Skogn.
Sett i lys av dagens og fremtidens utfordringer innen verdens klimasituasjon,
bør folkehøgskolene være seg sitt ansvar bevisst i sin reisevirksomhet og aktivt
søke å innfri målene i følgende visjon:
Vi har et mål om at reiser som er en del av skolens dannings- og
opplæringsarbeid, innen 2025 gjennomføres på en klimavennlig måte. Dette
gjelder også reiser til og fra skolen der dette er praktisk mulig med tanke på
geografisk beliggenhet.
Følgende nedtrappingsplan foreslås:
Skoleåret 2021/22 er målet at ingen folkehøgskoler skal ha reisemål i
linjenavnet.
Skoleåret 2022/23 er målet at ingen elever i folkehøgskolene skal ha mer enn
en studietur med fly som transportmiddel.

Folkehøgskoleuka 2021 til Fana
Folkehøgskule
Folkehøgskoleuka 2021 vil være på Fana Folkehøgskule. Folkehøgskoleuka
arrangeres i 2021 for fjerde gang. Folkehøgskoleuka pleier å samle
folkehøgskoleansatte fra hele landet, og det er ulike kurs for alle ansattgrupper i
folkehøgskolen. Folkehøgskoleuka 2021 vil være fra 9.-12. august. Hold av
datoene allerede nå.

Rådgiver for pedagogisk utvikling

Vi gjør oss nå klare til å intervjue kandidater til stilling som rådgiver for
pedagogisk utvikling. Vi har mottatt 28 søknader. Les mer her.

Daglig leder for Folkehøgskolerådet slutter
Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø (35) har sagt opp
sin stilling etter snart tre år i Øvre Vollgate. Han kom inn i folkehøgskolen 1.
februar i 2018 og har siste arbeidsdag i slutten av november. Nå går han inn i
ny jobb med ansvar kommunikasjon og samfunnskontakt i et eiendomsselskap.
Folkehøgskolen har dratt stor nytte av hans store arbeidskapasitet og kjennskap
og kunnskap om det politiske håndverket. Vi ønsker lykke til i ny stilling!

Live Hokstad leder Nordisk Folkehøgskoleråd
Nordisk Folkehøgskoleråd jobber for å styrke og bidra til samarbeid mellom de
nordiske folkehøgskolene, og samtidig bidra til å skape best mulige vilkår for
folkehøgskolenes utvikling i Norden, slik at folkehøgskolene kan fortsette å bidra
i arbeidet med en bærekraftig samfunnsutvikling. Lederskapet går på omgang
mellom de ulike landene, og i perioden 2019-2021 er det Norge som har
lederskapet.

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 epostadresse.
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 Øyvind Krabberød
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