
 
 
 
 

Forandring fryder 
Invitasjon  til 

Lederforum 2017  
med årsmøte i IF  

for rektorer, ass. rektorer/inspektører  
i frilynt folkehøgskole 

 
30. oktober - 1. november 2017  

Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen 

..men hvorfor  
gjør det så ondt? 



Velkommen  
til Lederforum 2017 med årsmøte i IF 
for rektorer, ass. rektorer/inspektører ved de frilynte folkehøgskolene  

Lederforum er vår årlige felles arena for rektorer og assisterende 
rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole, i år lagt til Best Western 
Oslo Airport Hotell, Gardermoen.  
 

Etter det innledende foredraget ‘Frihetens demokratisering og gene-
rasjon lydig ved professor i sosiologi Gunnar C. Aakvaag, vil årets 
Lederforum først fokusere på forholdet mellom idé– og verdigrunn-
lag i frilynt folkehøgskole og praksis. Deretter vil vi inspireres til ar-
beid med skoleutvikling gjennom et opplegg om kreativitet og ny-
tenkning som forutsetning for skoleutvikling ved Sveinung Skaalnes, 
som er tilknyttet SKAP kreativ folkehøgskole og Hyper Island. Siste 
dagen vil det settes av god til til årsmøtet i IF, der viktigste saken nok 
vil handle om framtidig organisering av det felles informasjonssamar-
beidet.  
 

Det blir også reservert tid til å snakke om den politiske situasjonen 
etter valget og forslag til statsbudsjett, samt tid til flere viktige saker 
fra rektorutvalget som elev-kontrakter, krav til varslingsrutiner, 
kommende forhandlinger om ny særavtale, og rektor i spennet 
mellom å være både arbeidstaker og arbeidsgiver.  
 

Skoler som har mottatt PU-midler og de siste årene utfordrres også 
til kort å presentere resultatene av sine utviklingsprosjekter.  
 

        Store deler av lederforum og inspektørmøtet være felles, og der  
            med bidra til å styrke rektor og assisterende rektor/inspektør      

     som lederteam.  
 

 
 

 

Inspektørmøte 
Parallelt med IFs årsmøte onsdagen, har inspektørene/assisterende rektorer 
eget program, med ‘Lokal arbeidstidsavtale & timeregnskap’ og ‘Del og stjel’.  
 
 

Påmelding 
Påmelding innen 29. september på www.frilyntfolkehøgskole.no   
eller direkte til  Christina på IF/FHF på tlf 22 47 43 00 eller  
christina@folkehogskole.no   
 

Priser: 
Lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres som vanlig i etterkant.  
Enkeltrom med helpensjon: NOK 1540-/dag.  
Om du ikke bor på hotellet og siste dagen for alle, betaler du dag-pakker med 
lunsj NOK 690-/dag. 
Det gjøres opp med hotellet direkte av hver og en for rom og evt. dag-pakker 
mv. 
 

Adkomst 
Om du ikke kommer på sykkel eller i bil, kommer du kanskje til Gardermoen 
med tog, buss eller fly. Det går shuttlebuss mellom hotellet og flyplassen 
hvert 20 min. Hotellet har gratis parkering for boende gjester.  
 
Vel møtt! 

 

Med beste hilsen 
 

Øyvind Brandt       Knut Simble              Morten Eikenes          Dorte Birch  
 

Leder        Generalsekretær         Leder           Daglig leder  
FHF         FHF                 IF           IF 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/arrangementer/lederforum-2017-med-arsmote-i-if/
mailto:christina@folkehogskole.no
mailto:marianne@folkehogskole.no


Program  Lederforum 2017 med årsmøte i IF

Kl 1200    Frihetens demokratisering  
   og generasjon lydig  
  Professor i sosiologi Gunnar C. Aakvaag 

Kl 1300 Lunsj  
 

Kl 1430 Hva vil det si å være frilynt folkehøgskole?  
  Om idégrunnlag i møte med hverdagen og  
   samfunnsutvikling og rekruttering 

  Styreledere ved skolene er invitert til å være med 

  Reise og klima  
 

Kl 1730 Takk for i dag! 

Kl 1900 Felles middag  

Kl 2130 Kulturinnslag 

Kl 0830 Morgensamling 

Kl 0900 Kreativitet og nytenkning  
   som forutsetning for skoleutvikling 
   Sveinung Skaalnes, SKAP og Hyper Island  
 

Kl 1230 Lunsj 
 

Kl 1400 Skolene presenterer PU-prosjekter 

Kl 1450 Bærekraft og aksjonsforskningsrapporten 

Kl 1520 Statsbudsjettet 2018  
   og andre saker fra Folkehøgskolerådet 
   ved Odd Arild Netland, FHSR 

Kl 1545 Saker fra Rektorutvalget, bl.a. om  
        Ny særavtale 
         Elevkontrakter 
         Krav om varslingsrutiner 

Kl 1730 Takk for i dag! 
 

Kl 1900 Felles middag 

 

 
Kl 0830 Morgensamling  
 

Kl 0900 Årsmøte IF  (Inspektørene med eget program) 
   med blant annet drøfting av spørsmålet om utredning  
   av det framtidige informasjonssamarbeidet med IKF. 
 

Kl 1200 Opptaksrutiner i skolen for alle? 

Kl 1300 Lunsj og takk for nå   

(med forbehold om endringer) 

 

Inspektørene har eget program onsdag 1.nov: 
 

 

Kl 0900-1100 Lokal arbeidstidsavtale & timeregnskap 
Hvordan er, og hvordan håndterer vi arbeidstidstidsavtale 
og timeregnskap i praksis? Rektor på Follo folkehøgskole 
Jan Martin Medhaug leder et ideverksted der vi ser på 
konkrete eksempler på arbeidstidsavtaler og timeregnska-
per hos hverandre.  
 

Som forberedelse, send gjerne en PDF-fil med alt arbeids-
tidsavtaler og timeregnskaper  til post@follo.fhs.no  
som fritt kan deles med de andre deltakerne.  
 

Kl 1100-1200 Del og stjel 

Mandag 30. oktober  

Onsdag 1. november 

Tirsdag 31. oktober 

mailto:post@follo.fhs.no


Påmelding 
Påmelding innen 29. september:   
på www.frilyntfolkehøgskole.no   
eller til Christina på IF/FHF på tlf 22 47 43 00 
christina@folkehogskole.no  
 

Priser: 
Lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres i etterkant.  
Enkeltrom med helpensjon: NOK 1540,-/dag inkl. mva. 
Dagpakker med lunsj NOK 690,-/dag inkl. mva. 
 

Det gjøres opp med hotellet direkte av hver og en for rom 
og evt. dagpakker mv. 
 

Adkomst 
Kommer du til Gardermoen med tog, buss eller fly, går 
det shuttlebuss mellom hotellet og flyplassen hvert 20 
min. Kommer du i bil har hotellet gratis parkering for bo-
ende gjester.  

Øvre Vollgate 13— Postboks 420 Sentrum—0103 Oslo 
Tlf 22 47 43 00  - @-post: post@folkehogskole.no 
www.folkehogskolene.net 

Lederforum 2017 med årsmøte i IF  
30. oktober - 1. november 2017,  
Best Western Oslo Airport Hotell, Museumsvegen 26, 2060 Gardermoen 
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