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Bli medlem i Folkehøgskoleforbundet
Folkehøgskoleforbundet er idé‐, interesse‐ og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole. Som student eller s�pendiat kan du
tegne medlemskap i Folkehøgskoleforbundet. Folkehøgskoleforbundet har samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet,
som gir deg en rekke medlemsfordeler. Studentmedlemskapet kan du beholde så lenge du er student, også e�er at du har
slu�et i folkehøgskolen.
Medlemsfordeler
Medlemskap koster kr. 500.‐ i året og gir deg en rekke fordeler som kan være økonomisk posi�ve for deg som student/
s�pendiat.
Juridisk rådgivning i arbeidsre�slige spørsmål
Kurs�lbud/konferanser og seminarer
Medlemsbladet Folkehøgskolen
Faglig ne�verk
Boliglån i Swebank �l guns�g rente

Medlemskort med bankfordeler
Bensinkort hos Esso
20% raba� ved Riksteateret
Leiebilavtale
50% på Dagsavisen

Forsikring
Du kan også tegne forsikring som dekker både innbo‐, reise‐, ulykke‐ og uførhet. Denne koster kun kr. 996.‐ pr år (2016).
Forsikringen gjelder kun den �den du er student/s�pendiat og må overføres �l ordinært medlemskap i Folkehøgskole‐
forbundet eller Utdanningsforbundet om du ønsker å beholden den som arbeidstaker. Har du �lsvarende forsikringer i annet
forsikringsselskap, må du selv si opp disse.
Vil du vite mer om medlemskap og forsikring kan du ta kontakt med Knut Simble (knut@folkehogskole.no—tlf 976 42 89 79)
i sekretariatet i Folkehøgskoleforbundet eller gå inn på vår hjemmeside www.folkehøgskoleforbundet.no
Meld deg inn
Meld deg inn via skjema på baksiden (gjerne som foto via SMS �l 90077694) eller via innmeldingsskjema på ne�.
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Utgjør en forskjell
Hva er folkehøgskole? Jo, det er deg og meg og alle andre som jobber eller er elever i skoleslaget. Til sammen gjør vi alle en
stor og vik�g innsats hver eneste dag for å virkeliggjøre folkehøgskolen. Men vi er ikke ere skoler og ansa�e enn at vi er
avhengige av å stå sammen i et interessefellesskap. Som student– eller s�pendiatmedlem vil du være med �l å styrke
fellesskapet som arbeider for frie og ordnede forhold for folkehøgskolen.
Folkehøgskoleforbundet arbeider for ideene �l den frilynte folkehøgskolen og skal arbeide for folkehøgskolens plass i det
norske samfunnet. Sam�dig arbeider Folkehøgskoleforbundet kon�nuerlig for så tjenlig lov og forskri� som mulig og nok
penger �l å drive god folkehøgskole.
Folkehøgskoleforbundet tar også hånd om medlemmenes interesser når det gjelder lønns‐ og arbeidsforhold.
Sam�dig driver vi det vik�ge felles studie‐ og pedagogiske utviklingsarbeidet og opplysningsvirksomhet. Det vil si at du kan
delta på e� eller ere av de kurs og møter vi hvert år arrangerer for ansa�e i folkehøgskolen.
Folkehøgskoleforbundet er med andre ord organisasjonen som forvalter, fremmer og utvikler den frilynte folkehøgskolen.
Du kan lese mer om Folkehøgskoleforbundet og vårt Idé‐ og prinsipprogram på www.folkehøgskoleforbundet.no.
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Meld deg inn som studentmedlem her

(Fyll ut og send inn, evt. ta bilde med mobilen og send som
SMS �l 90077694 eller �l e‐post �f@folkehogskole.no .
Du kan også melde deg inn via skjema på ne�sidene våre.)
Di� navn:
Din skole:
E‐post:
Tlf (mobil):
Adresse:
S�lling:

Meldes inn fra:

Underskri�:

Besøksadresse: Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf 22 47 43 00
Faks 22 47 43 01
E‐post: �f@folkehogskole.no
Web: www.folkehøgskoleforbundet.no
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