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Her er landsmøte-papirene 
Landsmøtet på Elverum folkehøgskule 30.mai til 1. juni har nå 80 påmeldte. Sakspapirene til 

landsmøtet er sendt til de påmeldte og lokallagene/skolene. Du kan også lese de her. 

Her finner du forslag til nytt idé- og prinsipprogram, artikkelen om studiereisens pris, 

valgnemndas innstilling og redegjørelse for alle de andre landsmøtesakene som skal opp.  

  
 

  

  

Forslag til nytt idé- og prinsipprogram  
Landsmøtet skal drøfte og vedta nytt idé- og prinsipprogram. Forslaget styret fremmer på 

landsmøtet, har de arbeidet med gjennom hele sin periode og blant annet hatt til høring i 

lokallagene. 

 

Noe av det nye er en oppsummerende formulering om hva folkehøgskole er: Folkehøgskolen 
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skal derfor være et fritt og uavhengig pedagogisk tilbud på bred humanistisk etisk grunn og 

som tar ansvar for en bærekraftig framtid. Uavhengig av livssyn, etnisitet, legning, kjønn, alder, 

politiske holdninger, sosioøkonomisk bakgrunn og funksjonsevne, møtes mennesker i 

folkehøgskolen i åpenhet og respekt på en fordomsfri og undersøkende læringsarena, preget 

av stor grad av frihet, uten fastlagt pensum, karakterer og eksamen, og hvor internatet utgjør en 

viktig og integrert del av skolens helhetlig læringsrom som ramme for danningsprosessen. 

 

Forslaget til Idé- og prinsipprogram kan du lese i sin helhet i landsmøtepapirene på sidene 79-

82. Michael Wiess vil før plenumsbehandlingen lede en samtale om hvordan vi i frilynt 

folkehøgskole forstår begrepet 'fri'/'frihet'. 

  

 

  

  

 

Påvirkningstorg om studiereisene 
Styret har utfordret alle lokallag å drøfte dilemmaer knyttet til studiereisene i folkehøgskolen, 

gjerne ut fra artikkelen styret publiserte i Folkehøgskolen nr 2 2017. Drøftingene lokalt vil danne 

bakgrunn for landsmøtedelegatenes innspill til påvirkningstorget. De syv 'bodene' på torget er: 

  -Studiereisene som motor i rekruttering 

  -Studiereisenes prisdrivende effekt i skolen for alle 

  -Omdømmevirkninger av økt studiereisevirksomhet 

  -Innvirkning på sosial-pedagogisk arbeid og -ressurser  

  -Lærers/personales/rektors ansvar for sikkerhet på studieturer  

  -Studiereisenes klimaavtrykk i behovet av grønt skifte – forslag klimauttalelse fra landsmøtet til 

skolene? 

  -Studiereisenes pedagogiske innhold og etiske vurderinger 

 

Artikkel og spørsmål finner du også i FHF-rundskriv 12-2017. 
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Globalvettregeler for internasjonalt engasjement i folkehøgskolen 

Inspirert av Fjellvettreglene har Internasjonalt Utvalg har arbeidet med Globalvettregler for 

globalt engasjement i aktivitet og reise i folkehøgskolen. Ambisjonen fra utvalgets side er 

å sette fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement og at 

Globalvettreglene kan bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt skolenes 

aktiviteter. Plakaten er blitt til over tid i dialog med ansatte i folkehøgskolen og er sendt ut til 

samtlige folkehøgskoler med oppfordring om å henge opp denne på personalrom, i klasserom, 

på internatet etc. 

 

  

  

 

Ekstra kurs for praktisk personale 
Velkommen til 'Folkehøgskoleuka 2017' 

På oppfordring fra utvalget for praktisk personale arbeider sekretariatet nå på spreng for å tilby 

et eget kurs for praktisk personale i Folkehøgskoleuka 2017. Kurset vil handle om hvordan 

kontakten mellom praktisk personale og elevene. Så snart kurset er ferdig planlagt, vil skolene 

motta invitasjonen. 

 

Vi har samlet en rekke kurs for ansatte og nyansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra 

mandag 7. til fredag 11. august. Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det 

enkelte kurs). På den måten vil du møte mange andre fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til 

felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær. Årets 

folkehøgskoleuke er lagt til Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. 

Se alle kursa her, med lenker til mer informasjon om hvert kurs. 

Kurset for praktisk personale kommer i tillegg når det er klart. 
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Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+ 
 

Vi minner om seniorkurset på Nestor i Melsomvik i august. Spørsmålene rundt pensjon og siste 

tiden i arbeidslivet er mange til et komplisert tema, og svarene veldig avhengig av den enkeltes 

situasjon. For tredje år på rad inviterer vi i samarbeid med NESTOR til seniorkurs for 

folkehøgskoleansatte 55+. 

Se hele invitasjonen 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 http://folkehøgskoleforbundet.no  
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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. Christina@folkehogskole.no   
 

  

 

Lykke til med avslutning av skoleåret 

og etterarbeidsdagene!  
 

 

Med beste hilsen 

Knut Simble, Sindre Vinje 

og Øyvind Brandt 
 

 

Copyright © 2017 Folkehøgskoleforbundet, All rights reserved. 

Du mottar dette nyhetsbrevet som medlem i Folkehøgskoleforbundet. 

 

Folkehøgskoleforbundet 

fhf@folkehogskole.no 

PB 420 Sentrum, 0103 Oslo 

(Besøk: Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo) 

Tlf 22 47 43 00 

http://folkehøgskoleforbundet.no 
Følg også med på bloggene: 

www.frilyntfolkehogskole.no 
www.blogg.folkehogskole.no 
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