
 

  
Medlemsnytt nr. 4 2021 

 

  

 

Hilsen fra leder Live Hokstad 
Kjære alle sammen. Jeg har lyst til å starte med å berømme alle sammen for en formidabel innsats 

dette året. I et år som tilsynelatende startet normalt, har alle greid å snu seg rundt. Dere har drevet 

digital folkehøgskole, blitt drevne på smittevern og ikke minst greid å skape god folkehøgskole i 

annerledesåret. 

  

Det har kommet smitte inn på skolene, men det fantastiske er at det ikke har spredd seg på skolene. 

Det betyr at arbeidet som gjøres ute på skolene har vært riktig. Som en elev jeg snakket med etter 

høstferien sa, «Jeg hater dette med å holde avstand fra de jeg er glad i, men jeg vet jo at jeg får 

klemme når innslusinga er over». Dere greide det! 

  

Det har vært et tøft år, og mange har nok syntes at det har vært tungt å holde seg så fast på skolen 

gjennom et helt semester. Samtidig får vi tilbakemeldinger på at det er flere erfaringer som skolene vil 

ta med seg når det forhåpentligvis blir mer normalt igjen. 

  

Gratulerer med godt gjennomført semester. Nå er det på tide å ta noen annerledes dager, før vi er 

klare for våren 2021. Det er på tide å ønske dere alle en riktig god jul, med håp om et lysere nytt år! 

 

  

Kurs for elevrepresentant i skolestyret 
I november holdt Folkehøgskoleforbundet digitalt styrekurs for elevrepresentanter i skolenes 

styre. Elevene skal ifølge folkehøgskoleloven ha en fullverdig styrerepresentant, og vi har fått innspill 

på at elevene trenger skolering i oppgaven.   



 

I vårt Idé- og prinsipprogram står det: Folkehøgskolens fremste danningsoppgave er å myndiggjøre 

elevene gjennom livsopplysning, folkelig opplysning og demokratisk dannelse, som bidrar til 

engasjerte og samfunnsaktive mennesker med tro på forandringens mulighet. 

 

Styret for skolen skal forvalte et skole- og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig 

forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter og aktuelt avtaleverk. Sammen 

med vår faste advokat Bjørn Bråthen belyste vi disse disse temaene, i tillegg til skolestyrets og de 

enkelte styremedlemmenes ansvar og plikter, og redegjøre for folkehøgskolens juridiske og 

økonomiske rammevilkår. 

 

  

 

Ny adresse: Brugata 19 
Da Folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate skal renoveres måtte vi flytte. Borgny og Johan har 

funnet nydelige lokaler til oss i sjette etasje i Brugata 19. Vi har, som dere ser på bildet, utsikt til Oslo 

Plaza og Barcode den ene veien, og til Akerselva den andre veien. Vi gleder oss til vi kan ta imot 

besøk, det er kun 4 minutter å gå fra Oslo Sentralstasjon. 

 

  

 

Funn fra skolenes klimaregnskap 2019 

50 folkehøgskoler har nå levert inn sine klima- og miljørapporter for kalenderåret 2019, og har slik et 

utgangspunkt for målet om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. Dette er ett av 

målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak, vedtatt av styrene i de fem 

folkehøgskoleorganisasjonene i oktober 2019. 

 

Funn ble presentert på et webinar 27. oktober. Flyreisene utgjør som forventet den største delen av 

totalutslippet, men det er store forskjeller mellom skolene, fra null til flere studiereiser med fly per elev. 

Rapporten viser også at de fleste skoler gjør bærekraftstiltak innen områdene mat og utstyr, alt i fra å 

redusere matsvinn til å legge til rette for gjenbruk og redesign. Les mer her. 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/blogg/2020/10/funn-fra-folkehogskolenes-klima-og-miljorapporter-for-2019/


  

 

Krafttak for sang 

Folkehøgskoleforbundet har inngått partneravtale med Krafttak for sang (KFS) og forplikter seg til å 

støtte KFS som initiativ og stiller seg til rådighet for samarbeid med organisasjonen som arbeider med 

å fronte sangen i det norske samfunnet. Norges kristelige folkehøgskulelag har inngått tilsvarende 

avtale. Faglig og administrativ leder i KFS, Jarle Flemvaag, ønsker folkehøgskolen velkommen som 

støttespiller - og sier: dere vil ha være en viktig aktør og en viktig stemme hos oss. 

 

Sang er en sentral del av jula! Derfor har Krafttak for sang, i samarbeid med partnere, samlet inn en 

rekke sanger du kan synge og lytte til denne jula. Dette er ekstra viktig i år fordi vi alle har færre 

aktiviteter der det hadde vært naturlig å synge sammen. Se her. 

  

 

Espen - vår nye rådgiver for pedagogisk utvikling 
Vi har gleden av å ønske Espen Bråten Kristoffersen velkommen som vår nye rådgiver for 

pedagogisk utvikling. Espen er 33 år og starter hos oss ved årsskiftet. Han kjenner folkehøgskolen 

godt og har vært elev ved, og har undervist på Romerike folkehøgskole. Han har pedagogisk 

utdanning, og har så langt ti år som skuespiller bak seg. Ved siden av 50 prosent stilling i 

Folkehøgskoleforbundet vil han undervise deltid, og fortsetter også som utøvende skuespiller. Han er 

på plass i Oslo først 22. mars, da han skal turnere med "Så som i himmelen" før det. Dersom 

smittesituasjonen tillater det vil han i perioden besøke skoler på sin vei, og er ellers å treffe på 

epost: espen@folkehogskole.no. Les mer her. 

https://www.krafttakforsang.no/synginnjula
mailto:espen@folkehogskole.no?subject=Medlemsnytt
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/ny-pedagogisk-radgiver-ansatt/


  

 

Lønnsoppgjøret for tariffområde Virke 
Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for 

Utdanning for perioden 2020 – 2022. Totalrammen for oppgjøret følger frontfagene, og er på 1,7 %. 

Bildet viser signering av protokollen, med stor avstand. 

 

Tariffoppgjørene i 2020 har vært utfordrende å få gjennomført innen utløpet av 2020. I KS-området er 

tariffoppgjøret ikke avsluttet for Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet, oppgjøret skal til 

mekling i januar 2021. Resultatet kan få konsekvenser for deler av HUK-området. Forhandlingene kan 

derfor gjenopptas dersom det blir et annet resultat enn det som er avtalt i HUK-protokollen. Les 

mer her. 

 

  

 

Har du lest Folkehøgskolen #5? 
Gå julen i møte med årets siste nummer av magasinet Folkehøgskolen. Tidligere folkehøgskoleelev 

og forfatter, Eldrid Johansen, har skrevet en svært utfordrende roman om Metoo i folkehøgskolen, 

basert på virkelige historier. Stord folkehøgskule kom inn i reserfart fra sidelinjen, med godkjenning 

for 125 elever starter de opp høsten 2021. Vi presenterer funnene fra folkehøgskolenes klima- og 

miljørapporter for 2019, og du møter kunstnerskapet til den amerikanske kunstneren Josh Kline, som 

stiller spørsmål ved de teknologiske, økonomiske og biologiske endringene som påvirker mennesket 

og samfunnet i det 21. århundre. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet. God lesning! 

 

  

 

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. 

  

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/lonnsoppgjoret-for-skoler-tilsluttet-tariffomrade-virke/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2020/09/FHS_Magasin_04_2020_enkeltsider.pdf
https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2020/11/FHS_Magasin_05_2020_digital_enkeltsider-siste.pdf


 

  

 

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 ønske om en riktig god jul! 
Angelina Christiansen, Live Hokstad og Øyvind Krabberød 

 

 

Folkehøgskoleforbundet 

fhf@folkehogskole.no 
Brugata 19, Oslo 
Tlf. 22 47 43 00 

http://folkehogskoleforbundet.no 

  

 

 

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