Medlemsnytt nr. 4 (september) 2019

Nytt skoleår - med rekordmange elever, igjen!
Elevene er endelig i hus, og dere holder på å lære dem å kjenne. 120 av oss møttes
på Folkehøgskoleuka første uken i august til inspirasjon, kompetanseheving og
fellesskap. Flere av oss brølte sammen for klimaet, og det kommende skoleåret blir
forhåpentligvis enda litt grønnere over hele linjen. Til lykke med et nytt skoleår!

Benedicte - rådgiver for frilynt folkehøgskole

Vi takker Sindre for følget så langt, og ønsker ham lykke til som rektor på Tønsberg
Montessori. Les mer i magasinet Folkehøgskolen nr. 4
Benedicte Hambro er allerede involvert i flere av forbundets pågående prosjekter, og
skal for det kommende året dele sin tid mellom Folkehøgskoleforbundet og Ringerike
folkehøgskole.Hun kan kontaktes på: benedicte@folkehogskole.no
Benedicte vil blant annet ta prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær» videre.
Nettverksamlingene vil fortsette, samt at hun jobber med et hefte med erfaringer fra
skolene, med konkrete tips og metoder. Les mer i dette rundskrivet.

Folkehøgskoleuka 2020
Vi hadde en strålende uke, med 120 deltagere. Ringerike var utmerket vertskap, og
styret har besluttet at Folkehøgskoleuka 2020 også skal arrangeres på Ringerike. Vi
sender i disse dager ut en evaluering til alle som var der, og en kort undersøkelse til
de som ikke deltok om årsaken til dette.

Vaktmesterkurs 17. - 18. oktober
Kun en måned igjen til vaktmesterkurs, meld deg på her! Vaktmestre/driftsansvarlige i
folkehøgskolen har ikke så mange arenaer å møtes på, for erfaringsdeling seg
imellom og for å utvikle egen praksis videre. Kurset holdes på
Folkehøgskolekontoret i Øvre Vollgate 13, torsdag 17. og fredag 18. oktober. Fredag,
etter lunsj, blir det mulighet for å besøke BYGG REIS DEG på Norges Varemesse.
Ved spørsmål, kontakt Live på live@folkehogskole.no eller på: 91 85 38 85.

Har du lest Folkehøgskolen nr. 4?
Nr 4 2019 av magasinet vårt "Folkehøgskolen" er ute. Folkehøgskoleuka er kommet
for å bli. Med 12 kurs og 120 deltakere var det topp stemning på Ringerike
folkehøgskole - vi var der. Historisk pride på Buskerud folkehøgskole, den første i
fylket - og elevene dro det hele i gang. I portrettet møter du den markante rektoren
Morten Eikenes - han er sjefen på vertshuset og elsker å være vert. Vi dukker også
ned i montessoripedagogikken - det er nok mer radikale tanker enn mange er klar
over. Møt også Sindre Vinje som takker for seg i Folkehøgskoleforbundet. Dette og
mye mer i det 48-siders magasinet. God lesning.

Lederforum 20. - 22. november
Lederforum arrangeres hvert år for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i
frilynt folkehøgskole. Årets forum arrangeres 20.-22. november. Dagene skal bidra til
påfyll og inspirasjon samt fungere som arena for å drøfte viktige og aktuelle saker
for folkehøgskolen. Lederforum arrangeres av Folkehøgskoleforbundet (FHF) og
Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) i fellesskap. IF legger hvert år sitt
årsmøte til lederforum. Invitasjon og program sendes ut innen kort tid.

Tillitsvalgtkonferansen 24. - 26. september
Tradisjonen tro arrangeres tillitsvalgtkonferansen på Sanner Hotel.
Hovedkonferansen er fra tirsdag 24. til torsdag 26. september, mens forkurs for nye
tillitsvalgte starter dagen før (23.-24. sept). Se program for årets konferanse her.

Klimaseminar 9. september
De siste årene har det vært økende samtaler og diskusjoner i folkehøgskolen om
skoleslagets bidrag til en bærekraftig utvikling. I tråd med FNs 17 bærekraftsmål og
behovet for at vi kraftig reduserer våre CO2-utslipp, opplever folkehøgskolestyrene at
vi må komme til enighet i folkehøgskolen om noen grep som kan bidra til at
skoleslaget i enda større grad enn i dag, bidrar til en bærekraftig utvikling. Den 9.
september ble det arrangert et felles klimaseminar for styrene i de fire
organisasjonene og Folkehøgskolerådet. Målet var at alle styrene skulle fatte
likelydende vedtak for å bidra til at folkehøgskolene intensiverer arbeidet med å
minske sitt klimaavtrykk. Resultatet vil foreligge innen kort tid, når alle styrene har
behandlet saken.

#fhsforbærekraftsmålene -Instagramkampanje
Internasjonalt Utvalg (IU) lanserte instagramkampanjen #fhsforbærekraftsmålene på
Internasjonalt Seminar den 10. september. Dette er er en lavterskelkampanje der
folkehøgskolene kan vise fram små og store tiltak for å nå FNs bærekraftsmål, og
dermed inspirere andre til å gjøre det samme.
For å få til bærekraftige endringer er det viktig at ledere går foran som gode
eksempler. Derfor er det folkehøgskolerektorer som fronter denne kampanjen, gjerne
sammen med ansatte og elever, og setter i gang bærekraftige tiltak på skolen. Målet
er at alle folkehøgskolene deltar i løpet av skoleåret 2019-20. Det er laget en
ressursside, se her.
IU har også en egen ressurbank hvor du finner ideer, undervisningsmateriell og tips
som er nyttige når man skal ha fokus på hva det innebærer å være en global
medborger. Les mer 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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