Medlemsfordeler
Folkehøgskoleforbundets medlemstilbud gir
mange gode grunner for medlemskap. Her finner
du noen av dem:

FOLKEHØGSKOLEN

Folkehøgskoleforbundet
Svarsending 1310
0090 OSLO

Brett langs linjen og fest med tape for lukking

Medlemsbladet FOLKEHØGSKOLEN kommer
ut 5 ganger i året. Bladet gir liv til den viktige
pedagogiske debatten og kommer med nyheter
og informasjon om relevante folkehøgskolesaker
og tariffspørsmål.

MEDLEMSNYTT

Flere ganger i året vil du i tillegg motta
Folkehøgskoleforbundets elektroniske med
lemsbrev med oppdaterte nyheter i din e-post.

verv som tillitsvalgt. Det kan være lokalt eller
i forbundsstyret, i utvalgene eller på annet vis.

SOLidaritetsfondet

Gjennom medlemskap i Folkehøgskoleforbundet
er du med og støtter folkehøgskolenes inter
nasjonale solidaritetsarbeid.

FORSKNINGSFONDET

Folkehøgskoleforbundet har et eget forsknings
fond for å stimulere til forskning om folkehøgskole.

UTDANNINGSFORBUNDET

Kurstilbud

Gjennom samarbeidsavtalen med Utdannings
forbundet har alle medlemmene i Folkehøgskole
forbundet tilgang til medlemsfordelene som
gjelder medlemmer i Utdanningsforbundet.

Konfliktløsing på arbeidsplassen

Medlemskontingenten

Folkehøgskoleforbundet tilbyr medlemmer og
tillitsvalgte kurs og skolering i tariff- og forhand Her kan en nevne:
lingskunnskap, arbeidsrett og tillitsvalgtsarbeid. • Forsikringer
Gjennom skoleutviklingsarbeidet gjennomføres • Sparekonto og kredittkonto med høy inn-	
skuddsrente
det hvert år kurs, seminarer og prosjekter for
ansatte i frilynt folkehøgskole.
• Bensinkort
• Mobilavtale
Forhandlingsbistand
• Avtale om bilutleie
Folkehøgskoleforbundet gir deg som medlem
individuell forhandlingsbistand i lønns- og FORBUNDET PÅ NETT
arbeidsforhold gjennom tillitsvalgte i lokallaget Folkehøgskoleforbundets nettsider gir deg rik
og i sekretariatet. Du får hjelp til utforming av holdig informasjon om aktiviteten i forbundet og
krav og lokale forhandlinger.
lønns- og arbeidsforhold.
Folkehøgskoleforbundet gir medlemmene indivi
duell bistand i konfliktbehandling (konfliktløsning)
på arbeidsplassen. Bistand ytes av tillitsvalgte,
ansatte i sekretariatet eller forbundets advokat,
avhengig av konfliktnivået.

Engasjement

Som medlem i Folkehøgskoleforbundet kan
du også bidra med ditt engasjement gjennom

Medlemskontingenten er fradragsberettiget inntil
en satt grense gitt av skattemyndigheten hvert år.
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo
Postadr.: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00

Faks: 22 47 43 01
E-post: fhf@folkehogskole.no
Web: www.folkehøgskoleforbundet.no

Bli medlem!

Folkehøgskoleforbundet
Folkehøgskolen bæres oppe av de men
neskene som jobber her. Deg og meg og
våre kolleger rundt om på de andre skolene.
Folkehøgskolen holdes også oppe av ideen
og tradisjonen og formelt av lov og forskrift.
Selv om vi gjør en stor og viktig innsats hvert
eneste år, er vi ikke flere skoler og ansatte i
folkehøgskolen enn at vi alle er helt avhengige
av å stå sammen i et interessefellesskap.
Dette forsto forgjengerne våre. Allerede i 1905
gikk folkehøgskolelærere og styrere som det
het den gangen, sammen og etablerte Høg
skulelærarlaget, senere Norsk Folkehøgskole
lag. I 2013 endret landsmøtet navnet til
Folkehøgskoleforbundet.
Folkehøgskoleforbundet er en idé-, interesse og
fagorganisasjon for norsk folkehøgskole. Folkehøgskoleforbundet arbeider for ideene til den
frilynte folkehøgskolen og skal arbeide for fol
kehøgskolens plass i det norske samfunnet.
Samtidig arbeider Folkehøgskoleforbundet
kontinuerlig overfor myndighetene for så gode
rammevilkår for å drive folkehøgskole som
mulig. Gjennom Folkehøgskolerådet har vi nær
kontakt med stortingspolitikere og departe
ment – og fremmer krav på skoleslages vegne.
Folkehøgskoleforbundet tar også hånd om
medlemmenes interesser når det gjelder lønnsog arbeidsforhold, hva enten du jobber som
lærer, praktisk personale eller som rektor/i
ledelsen.
Som fagorganisasjon har Folkehøgskolefor
bundet forhandlingsrett for alle sine medlem
mer både overfor VIRKE (de private folke-
høgskolene) og KS (de fylkeskommunale
folkehøgskolene).

Samtidig driver vi det viktige felles studie- og
pedagogiske utviklingsarbeidet og opplys
ningsvirksomhet. Folkehøgskoleforbundet er
den viktigste organisasjonen som forvalter,
fremmer og utvikler den frilynte folkehøg
skolen som skoleslag og idé i Norge. Også
dette arbeidet retter seg mot politikere og
styresmakter, men like viktig er arbeidet innad
i skoleslaget, ved å sørge for en bred debatt
rundt verdi og idégrunnlaget. Landsmøtet i
2013 vedtok at Folkehøgskoleforbundet skal
arbeide for en fri og aktuell folkehøgskole,
basert på et menneske-, samfunns- og skole
syn. (se idé- og prinsipprogram, f.eks. på 
www.folkehøgskoleforbundet.no)

Rådgiver for pedagogisk utviklingsarbeid er
knyttet opp til skoleutviklingsutvalget oppnevnt
av Folkehøgskoleforbundet og IF.
Det tilbys utviklingsprogrammer for alle yrkes
gruppene i folkehøgskolen hvert år.

Organisasjonsoppbygging

Folkehøgskolerådet
Folkehøgskolerådet representerer skoleslaget
overfor styresmaktene. Folkehøgskolerådet
består av seks medlemmer fra Folkehøgskole
forbundet, NKF og informasjonskontorene, der
Folkehøgskoleforbundet og NKF vekselvis har
ledervervet. Folkehøgskolerådet har to faste
underutvalg, Økonomiutvalget og Internasjo
nalt utvalg.

Medlemmene på hver skole utgjør lokallaget.
Lokallaga får tilbakebetalt en viss sum av med
lemskontingenten til sitt arbeid.
Folkehøgskoleforbundet har 7 distriktslag bygd
opp av lokallaga i distriktet.
Landsmøtet er det høyeste organet i Folkehøg
skoleforbundet og møtes hvert annet år. Lands
møtet velger forbundsstyret.
Sekretariatet er plassert i Folkehøgskole
kontoret i Oslo og ledes av generalsekretæren.

SKOLEUTVIKLING

Rådgiver for pedagogisk utvikling og skole
utvikling er Informasjonskontoret for folke
høgskolen (IF) og Folkehøgskoleforbundet
sin ressurs for det felles utviklingsarbeidet i
frilynt folkehøgskole.

Målsetningen for arbeidet er å videreutvikle
skoleslaget som et moderne, attraktivt og rele
vant skoletilbud for elevene og heve kompe
tansen til de som arbeider i folkehøgskolen.
Utviklingsarbeidet skal også bidra til å styrke fel
lesskapet innad på skolene og skolene imellom.

Jeg ønsker å bli medlem!
NAVN:

Fellesorgan med NKF

PRIVAT ADRESSE:

Samarbeidsavtalen mellom Folkehøgskole
forbundet og NKF
Folkehøgskoleforbundet har inngått en forplik
tende samarbeidsavtale med Noregs Kristelege
Folkehøgskolelag (NKF) i forberedelse og
gjennomføring av tariff-forhandlinger med en
målsetting om å skape felles lønns- og arbeids
vilkår for alle ansatte i folkehøgskolene.

TELEFON:
E-POST:
ARBEIDSGIVER:

Hvert år går mer enn 10 %
av et ungdomskull på
folkehøgskole. Det er et
ikke ubetydelig kulturelt
og demokratisk vitamin
tilskudd inn i det norske
samfunn. Vi, dine kolleger
både på skolen og i skoleslaget, er glade for og stolte
over at du har valgt å jobbe
sammen med oss i folke
høgskolen.
Velkommen også i
Folkehøgskoleforbundet.

STILLING:
STED/DATO: 		

SIGNATUR:

Du kan også melde deg inn via Folkehøgskoleforbundets
nettsider: www.folkehøgskoleforbundet.no
Gå så til «Medlemmer» og til “Innmelding”.
HUSK å gi beskjed til lønningsansvarlig om trekk!

