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Trine fra Trinesmatblogg kommer, kommer du?
Kurs for kjøkkenansatte
3. og 4. mars arrangerer Folkehøgskoleforbundet kurs for kjøkkenansatte.
Kurset er egnet både for kjøkkenledere og andre kjøkkenansatte. Kurset vil bli
holdt i Oslo. Programmet vil være klart tidlig i januar.
Stadig flere elever kommer til skolene med ønsker om spesielle dietter, eller
har allergier vi må ta hensyn til, og vi har fått en ernæringsfysiolog til å
diskutere temaet med oss. Det blir litt fokus på turnus og arbeidstid. Vi vil ha en
praktisk økt med betydningen av arbeidet kjøkkenet gjør med elevene. Og ikke
minst om kjøkkenets rolle i det grønne skiftet. Så til det som kanskje er rosinen
i pølsa, Trine Sandberg fra Trines matblogg vil holde inspirasjonsforedrag. Om
ettermiddagen 4. mars blir det mulighet til å besøke messene «Smak» og
«Holdbar» på Norges Varemesse.
Lurer du på noe om kurset, ta kontakt med Live på live@folkehogskole.no eller
på telefon 91853885.

Ny rapport: Folkehøyskolen - Et år for alle?
Rapporten, utarbeidet av Unge Funksjonshemmede, tar for seg hvordan unge
med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og
tilgjengeligheten på folkehøyskolene, og hvilket utbytte de får av skoleåret. Les
mer her:
Unge funksjonshemmede har tre anbefalinger på bakgrunn av rapporten:
•

Folkehøyskolen må bli mer tilgjengelig. Dette kan oppnås gjennom et
målrettet arbeid mot universell utforming, og gjennom bedre valg av
boløsninger og transport under reiser.

•

Informasjonsutvekslingen må bli bedre. Informasjonskontoret bør ta
initiativ til en felles praksis for å informere om tilrettelegging og
tilgjengelighet til søkere.

•

Mer kunnskap må etableres. Ansatte på folkehøyskoler bør tilbys
opplæring i tilrettelegging og skoler bør utvikle interne retningslinjer for
inkludering.

Sett av uke 32 til Folkehøgskoleuka 2020
Folkehøgskoleuka 2020 begynner å ta form. Det blir kurs for alle
yrkesgrupper i folkehøgskolen. Her er noen av kursene du vil finne i
programmet:
•

Kurs for nye lærere

•

Praktisk personale – en ressurs utover eget fagfelt

•

Kurs for nye rektorer/skoleledere

•

Internatet som pedagogisk metode

•

Kjøkkenet og det grønne skiftet

•

Demokrativerksted

•

Fagkurs for cosplay-lærere

•

Førstehjelp ved fare for selvmord v/Vivat

•

Turnus og arbeidstid

I tillegg vil vi undersøke hvilke kurs dere ønsker arrangert slik at vi
enda bedre kan møte vårt felles mål om et bærekraftig skoleslag.

Kurs om selvevaluering 5. - 6. februar
«Myndighetene har nylig stilt spørsmål om hvordan folkehøgskolene sikrer
kvalitet og jobber med kvalitetsutvikling. Selvevalueringen - både som rapport
og prosess kan være svaret på dette. Kan vi utnytte selvevalueringen bedre?»
Christian Tynning Bjørnø
Daglig leder, Folkehøgskolerådet

Folkehøgskolerådet (FHSR), Noregs kristelige folkehøgskolelag (NKF) og
Folkehøgskoleforbundet (FHF) inviterer til felles kurs. Med utgangspunkt i
Bærekraftvedtaket fra oktober 2019 ønsker vi å utforske konkrete måter
skolene kan inkludere bærekraft i arbeidet med skoleutvikling og
selvevaluering. Les mer, og meld deg på her!

Har du lest Folkehøgskolen nr. 5?
Nr 5 2019 av magasinet vårt "Folkehøgskolen" er ute. Vi har besøkt den nye
jødiske folehøgskolen Paideia i Stockholm som har fått starthjelp av islamske
Kista folkehøgskole, en virkelig gladsak. Elverum folkehøgskole har
systematisk jobbet med danning siden 2013, det står det respekt av. Du kan

også lese om et historisk felles styrevedtak - alle folkehøgskoleorganisasjonene
går for en bærekraftig utvikling av norsk folkehøgskole. Vi har også besøkt en
splitter ny folkehøgskole i Danmark - Roskilde festival højskole. Møt også
Johann Heinrich Pestalozzi som kalles folkeskolens far. Dette og mye mer i det
52-siders magasinet.

Mange distriktsmøter i januar
Hele fem distrikter har distriktsmøter/pedagogiske drøftingsdager i begynnelsen
av januar. Programmene viser stor variasjon og veldig mange spennende
foredrag. Fra Klimaverksted på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole til foredrag
av Torstein Lerhol om «å se muligheter framfor begrensninger» på Seljord
Folkehøgskule. Alle distriktene får besøk av Folkehøgskoleforbundet sentralt,
og fra Informasjonskontoret.
Nytt distrikt
I Agder har det blitt mange nye skoler de siste årene, og skolene har kommet
med et initiativ om å muligens starte et nytt distrikt. 3. januar vil Agder, Evje,
Setesdal og SKAP møtes til pedagogiske drøftingsdager, foreløpig under
navnet D8.
Se mer i vår kalender.

Felles bærekraftvedtak Folkehøgskoleforbundet skal gå lenger!
Bærekraftsvedtaket fra september, er historisk i at alle organisasjonene i
folkehøgskolelandskapet i fellesskap har kommet fram til et vedtak. Vi i
Folkehøgskoleforbundet har med oss strategiske mål fra landsmøtet som er
langt mer ambisiøse enn fellesvedtaket. Dette betyr at vi både skal jobbe med
det felles bærekraftsmålet til organisasjonene og med våre egne strategiske
mål. Se målene her.

Solidaritetsfondet
I 1999 vedtok Landsmøtet å opprette et fond til støtte for frilynt folkehøgskoles
internasjonale solidaritetsprosjekter. Fondet bygges opp av et 0,05 % påslag på
medlemskontingenten. Som bare ett eksempel kan vi nevne at Skjeberg
Folkehøyskole har bygget opp en skole i Lusaka i Zambia i samarbeid med sin
lokale Lions Club. Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet har bidratt med
midler i flere omganger, blant annet til ferdigstilling av tak, til møbler og til
brønnbygging. 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

