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Kjære landsmøtedeltaker 
 

Folkehøgskoleforbundet ønsker deg hjertelig velkommen til landsmøtet på 
Elverum folkehøgskole 30. mai -1. juni 2017! 
 

Landsmøtet er forbundets øverste organ som legger premissene for arbeidet i 
forbundet. Landsmøtet 2017 blir viktig og spennende av flere grunner. Blant annet 
vil vi fokusere på hva det vil si å arbeide i en fri folkehøgskole? Hva vil det si å være 
frilynt folkehøgskole i dag? Hva mener vi med det helt sentrale begrepet fri? Og 
hvordan utfordres denne forståelsen av samfunnet rundt oss? Samtidig utfordres vi 
alle til å ta ansvar og bidra til en balansert økologisk, økonomisk, sosial og 
menneskelig utvikling. 
 
 

Gjennom behandling av nytt idé– og prinsipprogram, samt fokus på livsmestring og 
psykisk helse, studiereisene og behov for et utvidet etisk grunnlag for bærekraftig 
utvikling, skal landsmøtet forsøke å nærme seg noen svar på det å være en fri 
folkehøgskolebevegelse i front for det grønne skiftet, en framtid som det både er 
mulig og godt å være i for alle. Professor Arne Johan Vetlesen innleder landsmøtet 
med foredrag om behovet for en ny etikk for en ny tid.  
 

Vi skal også behandle mange andre landsmøtesaker. Like viktig er den 
refleksjonen og inspirasjonen et hyggelig samvær blant 
folkehøgskolemennesker gir. 
 
De ansatte og lokallaget ved Elverum folkehøgskule har lagt en flott 
ramme for landsmøtet, inkludert en rekke kulturelle innslag.  

 
Vi ser fram til noen viktige og inspirerende dager i lag med engasjerte 
kolleger og hvor alle lokallag er representert! 
 
 
Med beste hilsener 
Styret i Folkehøgskoleforbundet  

 
Øyvind Brandt Knut Simble 
leder generalsekretær 
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Tirsdag 30. mai 2017 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1300 Sak 1 Åpning av landsmøtet  

Leder i forbundet, rektor og lokallagsleder ved skolen, og ordfører  
Kl 1330     Ny etikk for en ny tid, etikk-professor Arne Johan Vetlesen. 
Kl 1500 Sak 2 Valg av møteleder  

Sak 3 Konstituering  
                  Sak 4 Leders innledende tale, Øyvind Brandt 
Kl 1600     Kaffe med noe å bite i 
Kl 1630 Sak 4 Kommentarer til leders tale 

Sak 5 Meldinger for perioden 2015-2017  
Kl 180      Nytt fra Folkehøgskolerådet og intern. sekretær, Odd Arild Netland, Brita Phuthi 
Kl 2000 Middag med Opera-salong,  
  Anna Sundström Otervik, Per Kjelland og Tore Mortensen                   
Kl 2130 Akevittens historie ala Løten, Godtmar Rustad 

 
Onsdag 31. mai 2017 
Fra kl 0700  Frokost/tilbud om morgentrim 
Kl 0830 Morgensamling ved Elverum folkehøgskule, Beate Østby  
Kl 0900 (kl 1000 og 1130  Benstrekk) 
                  Sak 6  Landsmøtet uttaler - presentasjon av evt. forslag 
Kl 0930     Sak 7 Årsberetning og regnskap 2015  

Sak 8 Årsberetning og regnskap 2016  
Kl 0945     Sak 9  Forslag til endring i vedtektene §8.2, §10.3 og §10.4 vedrørende 
           delegatsmodell, styrets størrelse og sammensetning og valg 

Sak 10 Godkjenning av retningslinjer for valgnemnda 
Sak 11  Godkjenning av prosedyre for valg 
Sak 12  Forslag om etablering av stipend for medlemmer 

Kl 1015    Sak 13  Idé- og prinsipprogram for 2017-2021, innledning ved Michael Weiss 
                  Sak 14 Budsjett 2017 og rammebudsjett 2018  
Kl 1200     Sak 15  FHF - en mer levende organisasjon, inkl. Speakers Corner  
Kl 1300 Lunsj 
Kl 1400 Sak 16  Studiereisen i folkehøgskolen Påvirkningstorg  
Kl 1630 Noens ja, og Kongens nei, Ola Mørkhagen 
Kl 1900 Prøysenlapskaus, Geir Prøven og Arild Sveum 
Kl 2000  Landsmøtemiddagen med landsmøtesang 

 
Torsdag 1. juni 2017 
Fra kl 0700 Frokost/tilbud om morgentrim 
Kl 0830 Morgensamling ved Folkehøgskoleforbundet  
Kl 0900 (kl 1000 og 11.30 Benstrekk) 

Sak 17 Mellom solskinn og ruskevær, livsmestring i folkehøgskolen, Ida Falchenberg 
Kl 1015     Sak 18 Valg 

Sak 6  Landsmøtet uttaler, evt. vedtak 
Kl 1300 Lunsj 

Avreise (transport til tog) 
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  Sak 1 Åpning av landsmøtet 
 
Sak 2 Valg av møteledere  

Sak 3 Konstituering 

Sak 4 Leders innledende tale 
 

Sak 5 Meldinger for perioden 2015-2017 
Melding for Folkehøgskoleforbundet for perioden 2015-2017  
  Melding PU-arbeid for 2015 og 2016 

Folkehøgskolerådet årsmelding 2015 og 2016 
Internasjonalt utvalg 2015 og 2016 
Økonomiutvalget 2015 og 2016 
Fondet for folkehøgskolen 2015 og 2016 

 
Sak 6 Landsmøtet uttaler 
 
Sak 7 Årsberetning og regnskap 2015 

 
Sak 8 Årsberetning og regnskap 2016 

 
Sak 9 Forslag til endring av vedtektene 

 
Sak 10 Godkjenning av retningslinjer for valgnemnda 

 Sak 11 Godkjenning av prosedyre for valg 

  Sak 12 Forslag om etablering av stipend for medlemmer 

  Sak 13 Idé- og prinsipprogram for 2017-2021 

  Sak 14 Budsjett 2017 og rammebudsjett 2018 

Sak 15 FHF – en mer levende organisasjon 
 Inkl. Speakers Corner 
 
Sak 16 Studiereisen i folkehøgskolen 

Sak 17 Mellom solskinn og ruskevær  
  – livsmestring i folkehøgskolen 
 
Sak 18 Valg 

 
 

Sakslisten 
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Sak 1 Åpning av landsmøtet 
Velkomsthilsninger fra rektor og lokallagsleder ved vertsskolen og kommunen 
og fra styret i Folkehøgskoleforbundet ved leder, inkl. presentasjon av styret.  

 
 

Sak 2 Valg av møteledere 
Styret fremmer forslag på møteledere i møtet. 

 
Forslag til vedtak: 
………. godkjennes som møteledere. 

 
 

Sak 3 Konstituering 
Landsmøtet skal: 
- gjøre vedtak om godkjenning av innkalling 
- gjøre vedtak om at møtet er lovlig satt 
- godkjenne saksliste 
- velge 

-referenter 
-fullmaktsnemnd 
-redaksjonsnemnd 
-protokollnemnd 
-tellekorps 
-evt. andre nemnder som landsmøtet vil oppnevne 

 
Styret fremmer forslag til referenter og medlemmer i nemnder i møtet. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner innkallingen til landsmøtet og erklærer møtet for lovlig satt. 
Sakslista blir godkjent som utsendt. 
Landsmøtet godkjenner forslaget fra styret til referenter og nemnder. 

 
 

Sak 4 Innledning ved lederen 
Øyvind Brandt vil i innledningsforedraget reflektere over den aktuelle situasjonen 
og dele sine tanker om framtida for folkehøgskolen generelt og frilynt folkehøgskole 
og Folkehøgskoleforbundet spesielt. 

 
Det blir anledning til kommentarer etter innledningen. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet tar innledningen og de øvrige innleggene til orientering. 
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Sak 5 Meldinger for perioden 2015-2017 
• Melding for Folkehøgskoleforbundet for perioden 2015-2017 med vedlegg: 

• Melding om pedagogisk utviklingsarbeid perioden 2015 og 2016 
• Folkehøgskolerådet årsmelding 2015 og 2016, med vedleggene: 

• Internasjonalt utvalg 
• Økonomiutvalget 
• Fondet for folkehøgskolen 

 
Aktuelle saker fra årsmeldingene som ikke står på sakslista til landsmøtet kan 
kommenteres under gjennomgangen av meldingene. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner melding for Folkehøgskoleforbundet for perioden 2015- 2017 
(med evt. kommentarer) som uttrykk for virksomheten i forbundet. 
 
 

Sak 6 Landsmøtet uttaler 
Forslag til uttalelser kan fremmes i landsmøtet. Lokallagene oppfordres til å sende inn 
eventuelle forslag til uttalelser, slik at de er kjent for sekretariatet før landsmøtet. 

 
 

Sak 7 Årsberetning og regnskap 2015 
• Årsregnskap med årsberetning og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 2015 

 
Forslag til vedtak: 
Årsberetningen med årsregnskap og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 
for 2015 godkjennes. 
 
 

Sak 8 Årsberetning og regnskap 2016 
• Årsregnskap med årsberetning for Folkehøgskoleforbundet 2016 

 

Revisjonsberetningen var ikke klar ved trykking av årsmøtepapirene og legges fram på 
årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsberetningen med årsregnskap og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 
for 2016 godkjennes. 
 
 

Sak 9 Forslag til endring av vedtektene  
Som oppfølging av landsmøtet I 2015 har styret vurdert delegatsmodell, styrets størrelse og 
sammensetning og valg. Arbeidet med sakene har inkludert høring i lokallagene.   

• Gjeldende vedtekter 
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Forslag 1: Endring  av § 8.2 (Delegatsmodell) 
Landsmøtet i 2013 (Agder folkehøgskole) vedtok å innføre en delegatsmodell for stemme-
representasjon i landsmøtene i et forsøk på å stimulere deltakelse i landsmøtene. Vedtaket 
innebærer at hvert lokallag kan sende et antall delegater med stemmerett ut fra antall medlemmer 
i lokallaget, med reise og opphold betalt fra forbundet. Alle andre medlemmer i 
Folkehøgskoleforbundet kan likevel møte på landsmøtet med tale- og forslagsrett. Sammen med en 
flytting av landsmøtet til starten av juni og reduksjon av møtedager fra fire til tre, ble landsmøtet i 
2015 på Voss ‘fulltegnet’. 

Ett lokallag har meldt inn ønske om å innarbeide en økonomisk sikring i delegatsmodellen.  Styret 
ser at delegatsmodellen har den svakheten at dersom alle lokallag tar ut det de etter vedtektene 
har krav på, vil økonomien i forbundet være fatalt truet. Forbundet kan velge å ta sjansen på at 
dette ikke vil skje.  

Styret mener at dette representerer en for stor risiko, og er derfor enig med forslagsstiller i at det 
derfor er behov for å innføre en økonomisk sikring i vedtektenes § 8.2 om delegatsmodellen. 
Høringsrunden i lokallagene støtter styrets forslag til endring i delegatsmodellen.  

Forslag til justert delegatsmodell baserer seg på et tak på 60 delegater. I tillegg kommer sekretariat, 
gjester og foredragsholdere mv., som forbundet også svarer for økonomisk. Dermed er landsmøtet 
oppe i en størrelse som forbundet kan håndtere økonomisk og som de fleste skoler kan huse.  

Rekruteringen av de 60 delegatene må skje etter et rettferdig og objektivt sett med regler, som 
blant annet så langt det er mulig sikrer størst mulig bredde og rettferdighet, for eksempel med 
hensyn til størrelse på lokallag. Herunder presenteres først dagens/gjeldende vedtekt § 8.2, 
etterfulgt av styrets forslag til justert § 8.2: 

Dagens/gjeldene vedtekter § 8.2: 
§ 8.2 Landsmøtet er sett saman av valte delegatar valt av lokallaga etter følgjande fordeling: 

1 – 4 medlemmer: inntil 2 representantar 
5 – 8 medlemmer:  3 representantar 
9 – 16 medlemmer: 4 representantar 
17 og fleire medlemmer:  5 representantar 

og forbundsstyret med vararepresentantar.  Desse har krav på reisetilskott. 

Styrets forslag til ny §8.2: 
§ 8.2 Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og forbundsstyret med 

vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning: 
• Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist satt av styret.
• Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter rimelegaste alternativ:

o Første innstilte frå alle lokallaga
o Styret med vararepresentantar
o Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det maksimalt er 60

delegatar.
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o Dersom det framleis er ledige plasser, tredje innstilte frå lokallaga etter fallande 

medlemstal og så frametter til det er maksimalt 60 delegatar.

• Resultatet meldes lokallaga utan opphald.

Styret mener at forslaget både tar hensyn til behov for en økonomisk sikring og demokratisk 
representasjon.    

Forslag til vedtak 
Styrets forslag til endring av delegatsmodell, vedtektenes § 8.2 vedtas. 

Forslag 2: Styrets størrelse og sammensetning 
Landsmøtet 2015 vedtok i sak 8-15 å ta ut distriktsnivået som obligatorisk og formelt ledd i 
organisasjonen. I vedtaket på landsmøtet ble tatt med (del a, 3. ledd):  

Styret legger på neste landsmøte (2017) fram en vurdering av, og eventuelle forslag til 
endringer i styrets størrelse og sammensetning.  

Bakgrunnen for vedtaket er delvis å foreta en vurdering av om gjeldende størrelse og 
sammensetning av forbundsstyret er optimalt for organisasjonen etter at distriktleddet er 
fjernet. 

Styret har drøftet styrets størrelse og sammensetning i flere styremøter og hatt styrets 
vurderinger til høring i lokallagene.  

Ulike modeller for forbundsstyrets sammensetning kan ta hensyn til eller sikre en viss 
størrelse, geografisk representasjon, ulike yrkesgrupper og evt. andre forhold. Styret kan 
også velges på andre måter enn ved gjeldende ordning (kandidater fra utvalgene, for 
eksempel). Endring i størrelse og sammensetning kan medføre økonomiske konsekvenser. 

Motivasjonen for å drøfte styrets størrelse og sammensetning har ikke vært å redusere antall 
medlemmer i styret, som i dag er fem, fordelt på styreleder og fire medlemmer samt tre 
vararepresentanter. Drøftelsene i styret har derfor konsentrert seg om evt. utvidelse av 
antall styrerepresentanter og evt. andre valgordninger enn i dag veid opp mot demokratiske 
fordeler og ulemper og forbundets begrensede størrelse og ressurser.  

Etter landsmøtet på Voss i 2015 er det innført en ny rutine hvor alle tre vararepresentanter 
inviteres til alle styremøter. Dette sikrer for det første at det alltid er fulltallig antall stemmer 
i styremøtene (fem), hvilket viste seg å være vanskelig i praksis tidligere. Samtidig sikrer det 
at vararepresentantene er kjent med og engasjert i sakene som til enhver tid er til 
behandling i styret.  

Vararepresentanter har ikke stemmerett i møtene, men tale og forslagsrett. Dermed bidrar 
denne endringen i rutinen til at erfaringsgrunnlaget i styret er utvidet i forhold til tidligere 
praksis. 

Ut over valgnemnda er det de seneste år etablert utvalg for praktisk personale og for lærerne i 
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tillegg til Rektorutvalget med fire representanter i hvert av utvalgene. I tillegg kommer forbundets 
representasjon (to medlemmer av fire) i Skoleutviklingsutvalget, samt to medlemmer i 
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget under Folkehøgskolerådet. I øvrig settes det ned utvalg 
etter behov.  

Valgnemnda skal arbeide ut fra vedtektene, som blant annet krever at det skal være minst to av 
hvert kjønn i styret. Dessuten heter det i retningslinjene til valgnemnda at: 

[..] Valgnemnda skal i sin innstilling av kandidater legge vekt på finne representanter fra de ulike 
faggruppene i fhs., geografisk tilhørighet, erfaring fra tillitsvalgtarbeid, erfaring fra skoleutvikling, 
kompetanse innen økonomi-juss-pedagogikk mv. 

Det er styrets vurdering at dette er tilstrekkelig grunnlag til å sikre en bred representasjon innstilling 
til medlemmer i styret. 

Styrets forslag: 

Styret mener at endring i rutinen til at alle tre vararepresentanter innkalles til alle styremøter, 
sammen med etablering av utvalgene, bidrar tilstrekkelig til å sikre demokratiet i organisasjonen sett 
i forhold til forbundets størrelse og økonomi. Styret foreslår derfor ikke endring i vedtektene I 
forhold til styrets størrelse, men at den nye rutinen med å innkalle alle tre vararepresentanter til 
styremøtene kommer til uttrykk I vedtektene.  

Styret foreslå derfor å endre vedtektenes § 10.4 fra nå: 

§ 10.4     Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Første varamedlem møter
  til vanleg i styret, men utan røysterett. 

til 

§ 10.4     Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter
      til vanleg i styret, men utan røysterett. 

Forslag til vedtak: 
Styrets forslag til endring av § 10.4 vedtas. 

Forslag 3: Endring av valgprosedyre 
Etter to høringsrunder i lokallagene foreslår styret endring i valgordninger i forbundet og 
landsmøtet. Forslagene innebærer endringer i både vedtekter, retningslinjer for valgnemnd og i 
retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøter. De fleste endringene er lagt til 
retningslinjer for valgnemnd og gjennomføring av valg på landsmøte og behandles separat i sak 10 
og 11.  

Styrets forslag: 

Til vedtektene foreslår styret følgende endring i § 10.3 som i dag heter: 
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§ 10.3      Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Alle val skal vere skriftelege. Det bør vere fleire 
    kandidatar til kvart styreverv. Styret vel seg imellom nestleiar og sekretær. 

til: 
§ 10.3:    Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Val skal vere skriftelege dersom det er fleire forslag til  
                leiar, styremedlemmer eller varamedlemmer. Styret vel seg imellom nestleiar og sekretær. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar styrets forslag til endring av § 10.3 i vedtektene til forbundet. 
 
 
 

Sak 10 Godkjenning av retningslinjer for valgnemnda  
 

I høringsrunde i lokallagene i fjor kom det inn forslag til mer omfattende endringer i valgordninger 
i forbundet og landsmøtet. Forslag til endringer innebærer at 
 

• oppnevning av medlemmer til lærerutvalget, utvalget for praktisk personale og 
skoleutviklingsutvalget også legges til landsmøtet etter innstilling fra valgnemnda, 

• alle tillitsverv velges for to år om gangen,  
• det innføres et prinsipp om normal-begrensning i virketid i ulike tillitsverv,  
• det presiseres at det på forhånd avklares med kandidater til tillitsverv at de evt. 

også stiller til kandidat til varaplass, samt at eventuelle benkeforslag også på 
forhånd er avklart med eventuelle kandidat,  

• man ikke bør ha mer enn ett valgt tillitsverv av gangen, med unntak av de verv 
som følger av aktuelle tillitsvalgtposisjon.  

 
Hovedhensikten er å forankre flere tillitsvalg i landsmøtet og sikre at flere kan velges som 
tillitsvalgte, samt enklere, forutsigbare og håndterbare retningslinjer for valg på landsmøte. 
 

Styret mener at landsmøtevedtatte retningslinjer for valgnemnda og valg av flere tillitsvalgte i 
landsmøtet j.fr. vedtektenes §8.5, gir tilstrekkelig signal og mandat til valgnemnda å arbeide ut fra, 
samtidig som det er åpning for et visst handlingsrom for valgnemnd og landsmøte, dersom det er 
nødvendig. Det er styrets vurdering at det ikke er nødvendig å endre vedtektene for å endre 
rutinene for valg. Det kom ingen innsigelser til styret i andre høringsrunde til lokallagene på disse 
forslagene. 
 
Styrets forslag: 
Her følger styrets forslag til retningslinjer for valgnemnda: 
 
RETNINGSLINJER FOR VALGNEMNDA  
 

1.  Valgnemndas arbeid bygger på Folkehøgskoleforbundets vedtekter, spesielt § 9.5 og 
§§11.2, 11.3 og 11.4. Nemnda velges på Folkehøgskoleforbundets landsmøte etter 
innstilling fra den sittende valgnemnda.  

 

Valgnemnda skal ha 3 medlemmer og ett varamedlem som velges for 2 år. Medlemmene 
kan ikke gjenvelges. Valgnemnda konstituerer seg selv med leder og sekretær.  
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2.  Valgnemnda skal foreslå kandidater til følgende verv. Alle velges for 2 år om gangen  
  (landsmøteperioden):  
 

   - Leder  
   - 4 medlemmer hvor hvert kjønn er representert med minst 2 medlemmer 
   - 3 nummererte varamedlemmer hvor hvert kjønn skal være representert 
   - 3 medlemmer til ny valgnemnd hvor hvert kjønn skal være representert 
   - 4 medlemmer til lærerutvalget hvor hvert kjønn er representert med 2 medlemmer 
   - 4 medlemmer til utvalg for praktisk personale hvor hvert kjønn er representert  

       med 2 medlemmer  
   - 2 medlemmer til skoleutviklingsutvalget med en representant for hvert kjønn 
 

3.  Valgnemnda skal ha forespurt sittende styreleder, styrerepresentantene, 
varamedlemmer og utvalgsmedlemmer som er på valg på det kommende 
landsmøte om de tar gjenvalg, senest 3 måneder før landsmøtet. Leder kan 
normalt ikke stille til gjenvalg mer enn 3 ganger (maksimalt 8 år som leder). 
Styremedlemmer, varamedlemmer til styret og utvalgsmedlemmer kan normalt 
ikke stille til gjenvalg mer enn to ganger (maksimalt 6 år som styre- og/eller 
varamedlem) i hver posisjon.  
 

4.  Valgnemnda skal skriftlig be lokallagene i Folkehøgskoleforbundet om forslag på 
kandidater til ledervervet, til styremedlemmer, til varamedlemmer, til 
utvalgsmedlemmer og til valgnemnd.  

 

5.  Forslagene skal være innkommet til nemndas leder senest 3 måneder før landsmøtet.  
 

6.  Valgnemnda skal i sin innstilling av kandidater finne representanter fra de ulike 
faggruppene i folkehøgskolen, med ulik geografisk tilhørighet, med erfaring fra 
tillitsvalgtarbeid, erfaring fra skoleutvikling, kompetanse innen økonomi-juss-
pedagogikk e.a., så langt det er mulig.  

 

7.  Valgnemnda avklarer om styremedlemskandidater som eventuelt ikke velges, 
også stiller til varaplass.  

 

8.  Tillitsvalgte bør ikke ha flere tillitsverv samtidig, enn det som følger av det aktuelle 
tillitsvervet.  

 

9.  Valgnemnda, i samlet møte, vedtar sitt forslag til kandidater til de ulike tillitsverv. 
Dette forslaget skal oversendes sekretariatet senest 5 uker før landsmøtet.  

 

10.  Valgnemnda kan, om nødvendig, fortsette sitt arbeid helt fram til valget på landsmøtet.  
 

11.  Kandidater bør så langt som mulig være til stede i landsmøtet.  
 

12.  Valgnemndas leder presenterer nemndas forslag på landsmøte.  
 
 

Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar styrets forslag til retningslinjer for valgnemnd.  
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Sak 11 Godkjenning av prosedyre for valg 
Som følge av endring i vedtektene og retningslinjer for valgnemnda (dersom disse blir vedtatt 
som foreslått av styret i sak 9 og 10) og for å klare retningslinjer for gjennomføring av valg på 
landsmøtet foreslår styret å endre disse. Det kom ikke innvendinger til forslaget ved høring i 
lokallagene. 
 
Styrets forslag: 
 
RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV VALG PÅ LANDSMØTER 
 

1.   Møteledelsen informerer om rammer og prosedyrer for valget (punktene her under). 
 

2.  Valget foregår etter Folkehøgskoleforbundets vedtekter, § 10 Forbundsstyret, og § 11 
Sekretariatet: 

10.2:  Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege medlemmene. 
Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer. 
10.3:  Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Val skal vere skriftelege dersom det er fleire 
forslag til leiar, styremedlemmer eller varamedlemmer. Styret vel seg imellom nestleiar og 
sekretær. 
10.4:  Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter til 
vanleg i styret, men utan røysterett. 
10.5:  Leiar og styremedlemmer med varamedlemmer blir valde for 2 år om gongen. 
11.2:  Generalsekretæren skal veljast på landsmøtet etter innstilling frå styret for 4 år om 
gongen. 
 

I retningslinjer for valgnemnda, blant annet pkt 3, heter det: 
Valgnemnda skal ha forespurt sittende styreleder, styrerepresentantene, 
varamedlemmer og utvalgsmedlemmer som er på valg på det kommende landsmøte 
om de tar gjenvalg, senest 3 måneder før landsmøtet. Leder kan normalt ikke stille til 
gjenvalg mer enn 3 ganger (maksimalt 8 år som leder). Styre-, varamedlemmer til 
styret og utvalgsmedlemmer kan normalt ikke stille til gjenvalg mer enn to ganger 
(maksimalt 6 år som styre- og/eller varamedlem) i hver posisjon. 
 

3.  Valgnemndas leder gjør kort rede for nemndas arbeid for landsmøtet, og hva valgnemnda 
skal innstille kandidater til: Leder, 4 styremedlemmer, 3 varamedlemmer, 4 medlemmer i 
utvalg for praktisk personale, 4 medlemmer i lærerutvalget, 2 medlemmer i 
skoleutviklingsutvalget og 3 medlemmer i ny valgnemnd. 

 

4.  Valgnemndas kandidater er på forhånd presentert skriftlig i utsendte landsmøtepapirer. 
Dersom ikke valgnemndas kandidater til valget er presentert tidligere på landsmøtet, blir 
disse nå presentert (ledet av valgnemndas leder). 

 

5.  Det åpnes for benkeforslag på kandidater. Benkeforslag må være avklart på forhånd med 
aktuelle kandidater. 
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6.  Valgnemnda informerer om styremedlemskandidater som eventuelt ikke velges,  
  også stiller til varaplass. 
 

7.  Tillitsvalgte bør ikke ha flere tillitsverv samtidig en det som følger av det aktuelle  
  tillitsvervet. 
 

8.  Møteledelsen informerer om hvem som er i tellekorpset. 
 

9.  Stemmesedler er lagt inn i landsmøtedeltakernes mapper på forhånd. 
 

10.  Valgene foretas. Valg der det ikke er konkurrerende kandidater kan velges ved 
akklamasjon. 

• Valg av Folkehøgskoleforbundets leder for 2 år. 
 

• Valg av 4 medlemmer i forbundsstyret for 2 år. Dersom det er fremmet forslag om  
flere enn fire kandidater velges styremedlemmene ved at delegatene skriver opp fire av 
kandidatenes navn på stemmeseddelen. De fire som har fått flest stemmer og samtidig 
tilfredsstiller §10.2. er valgt som styremedlemmer. 

 

• 3 varamedlemmer til forbundsstyret velges for 2 år etter samme prosedyre som for 
styremedlemmer. Kandidater som evt. ikke fikk plass i styret, spørres om de stiller som 
kandidater til vara. 

 

• 4 medlemmer til lærerutvalget velges for 2 år etter samme prosedyre som for 
styremedlemmer. 

 

• 4 medlemmer til utvalg for praktisk personale velges for 2 år etter samme prosedyre 
som for styremedlemmer. 

 

• 2 medlemmer til skoleutviklingsutvalget velges for 2 år etter samme prosedyre som for 
styremedlemmer. 

 

• Evt. valg av generalsekretær (kun én kandidat og ved akklamasjon) 
 

• Valg av revisor etter innstilling fra styret (én kandidat og evt. ved akklamasjon) 
 

• Valg av valgnemnd etter innstilling fra valgnemnda 
 

11.  Møteledelsen informerer landsmøtet om resultatet av valgene underveis og samlet til slutt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar styrets forslag til retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøter. 
 

 

Sak 12 Forslag om etablering av stipend for medlemmer  
 

Styret foreslår å utvide ‘Forskingsfondet’ til ‘Stipend og forskingsfond‘. I tillegg til midlene 
til forskningsstipender, settes det hvert år av inntil NOK 30 000,- til utdanningsstipend for 
medlemmer i Folkehøgskoleforbundet dersom det er rom for dette i regnskapet ved 
årsoppgjør.  
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Formålet med stipendet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive 
medlemmer.  
 
Stipendregler 
Stipend kan etter søknad tildeles vanlig medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i 
aktiv jobb i folkehøgskolen til offentlig godkjent grunnopplæring, grunn-, etter- og 
videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs, evt. andre kurs og studiereiser som bidrar til 
utvikling som medarbeider i folkehøgskolen og som normalt ikke dekkes av andre, for 
eksempel arbeidsgiver, NAV eller reisestipendet som forvaltes av Folkehøgskolerådet.   
 

Hva kan jeg få i støtte? 
Du kan søke om å få dekket inntil halvparten av egne dokumenterte utgifter til 
studiet/kurset med inntil NOK 12 000,- per kalenderår. 
 

Vilkår 
Som søker må du være og ha vært vanlig medlem og aktiv i jobb i folkehøgskolen minimum 
de siste seks månedene. Du kan ikke søke stipend til kurs og utdanninger som er avsluttet 
før du har vært yrkesaktivt medlem i seks måneder. Medlemmer som har mottatt stipend 
kan ikke bli tildelt nytt stipend før tidligst etter tre år. Hvis det er mange søkere, vil de som 
ikke tidligere er tildelt stipend, bli prioritert. 
 

I søknaden oppgir du ditt navn, medlemsnummer, utdanningens/kursets navn/tittel, 
utdanningssted og adresse, eventuelle studiepoeng og varighet, samt legge ved kopi av 
tilbud/aksept av plass. 
 

Du kan søke støtte til: 
 

•  Kursavgifter/semesteravgifter 
• Lærebøker/materiell/kopiavgifter 
• Eksamensutgifter 
• Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) 
• Evt. annet som er nødvendig for gjennomføring av kurs/utdanning etter vurdering. 

 

Stipendet dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter, diet og mat. 
 

Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet, og kun for én utdanning og for ett år 
om gangen. 
 

Stipend gis ikke til reiser sammen med elever eller som del-finansiering av tjenestereiser 
for skolen. 
 

Stipendet vil bare dekke inntil halvparten av kostnadene og som normalt ikke dekkes fra 
annet hold. Søknader hvor egne udekte utgifter er mindre enn NOK 1 500,- behandles ikke. 
 

Stipend lyses ut en gang i året, med frist 1. februar. Søknad om stipend skal fortrinnsvis 
sendes på elektronisk søknadsskjema. 
 

Melding om stipendtildeling sendes februar/mars.  
 

Stipendet utbetales når Folkehøgskoleforbundet har mottatt dokumentasjon på at 
kurset/utdanningen er gjennomført og at du fortsatt er i jobb i folkehøgskolen. Med 
dokumentasjon menes en kort rapport, kopi av kursbevis/eksamensutskrift og regnskap 
med kopi av kvitteringer samt annen nødvendig dokumentasjon, f.eks. på hva arbeidsgiver 
eller andre har dekket, evt. ikke dekket noe.  15



 
 
 
 
Rapporten skal foreligge innen to måneder etter eksamen, avsluttet kurs eller utdanning. 
 

Du kan be om å få utbetalt halvparten av innvilget beløp når dette skal benyttes. Den andre 
halvparten utbetales når kurs/studiet er avsluttet og dokumentert. Dersom du ikke 
gjennomfører kurset/utdanningen vil utbetalt første del av stipendet måtte tilbakebetales.  
 

Kurset/utdanningen/studiereisen skal normalt gjennomføres innen ett år fra tildeling av 
stipend. 
 

Styret i Folkehøgskoleforbundet er styre for fondet og behandler søknadene. Styret tildeler 
stipend etter en samlet vurdering av søknadenes innhold, kostnadene ved reisen/kurset, 
søkertallet og stipendfondets tilgjengelige midler. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar styret forslag til etablering av utdanningsstipend for medlemmer. 
 
 
 

Sak 13  Idé- og prinsipprogram for 2017 – 2021 
 

Folkehøgskoleforbundet vedtar hvert fjerde år idé- og prinsipprogram som grunnlag for 
virksomheten i forbundet. Styret har arbeidet med forslag til idé- og prinsipprogram for de 
kommende fire årene siden sist landsmøte. Arbeidet har inkludert høring i lokallagene. 
 

Styrets forslag: 
Se vedlegg: 
• Styrets forslag til idé og prinsipprogram for 2017-2021 med prioriterte innsatsområder 

 
 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet vedtar forslag til idé- og prinsipprogram for 2017-2021 med prioriterte 
innsatsområder.  
 
 

Sak 14 Budsjett 2017 og rammebudsjett 2018 
• Budsjett 2017 og rammebudsjett 2018 for Folkehøgskoleforbundet 

 
Forslag til budsjett bygger på forslag til prioriterte innsatsområder i sak 13. 
Kommende styre utarbeider handlingsplan på bakgrunn av prioriterte områder og 
budsjett og eventuelle andre signaler fra landsmøtet.  
 

Budsjettet legges fram under forutsetning av uendret medlemskontingent. 
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Forslag til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner framlagte budsjett for 2017 og rammebudsjett 2018.  
 
 
 

Sak 15 FHF – en mer levende organisasjon,  
  inklusiv Speaker Corner 

 

Folkehøgskoleforbundet er tuftet på og avhengig av et bredt engasjement blant medlemmene 
på skolene for å få til vårt idé- og utviklingsarbeid og arbeid med politiske rammevilkår for 
skoleslaget og fagpolitiske spørsmål. Det er vi som jobber på folkehøgskolene som hver dag 
forvalter, virkeliggjør og videreutvikler folkehøgskoleideen. Samtidig er det en utbredt 
oppfattelse at hverdagen sluker en på skolene.  

 
Styret ønsker å sette fokus på hvordan vi sammen kan utvikle Folkehøgskoleforbundet til en mer 
levende organisasjon. I et forsøk på en relevant form arrangerer vi under denne saken Speakers 
Corner, hvor alle kan si sin hjertens mening om dette eller andre ting som ikke er på sakskartet til 
landsmøtet. 
  
 
Forslag til vedtak: 
Styret merker seg signalene fra innlegg og debatt til sitt kommende arbeid.  
 
 
 

Sak 16 Studiereisen i folkehøgskolen  
 

• FHF-rundskriv 12-2017: Dilemmaer knyttet til studiereisene i folkehøgskolen, inkludert 
styrets artikkel: Studiereisenes pris i Folkehøgskolen nr 2-2017 

 

Gjennom metodikken Påvirkningstorget vil landsmøtet drøfte og eventuelt komme med 
innspill til ulike dilemmaer som knytter seg til omfanget av studiereiser i folkehøgskolen. Det 
vises til vedlagte rundskriv, hvor følgende steder på torget er planlagt: 

 

• 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 

 
Den enkelte landsmøtedeltaker velger selv hvilke steder hen vil besøke, i hvilken rekkefølge 
og hvor lenge, for å spille inn og drøfte forslag til styret eller til uttalelser fra  
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landsmøtet. Hvert sted vil ha en referent vil legge fram de forslag som i løpet av 
Påvirkningstorget har fått mest tilslutning til drøfting i plenum. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret merker seg signalene fra Påvirkningstorget til sitt arbeid for kommende 
landsmøteperiode. 
 
 
 

Sak 17 Mellom solskinn og ruskevær 
 

Et satsningsområde for det felles pedagogiske utviklingsarbeidet de kommende årene er 
arbeid med elevens psykiske helse og livsmestring i folkehøgskolen.  
 

Prosjektleder Ida Falchenberg vil gjennom et eget opplegg presentere ambisjonene og 
tankene bak satsningen og selve prosjektet for landsmøtet.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet er glad for den økte oppmerksomheten om elevenes psykiske helse og 
livsmestring som prosjektet Mellom solskinn og ruskevær representerer. 
 
 
 

Sak 18 Valg 
 

Valgnemnda legger fram innstilling til: 

Styret og valgnemnd 
Det skal velges for de kommende to år: 

• Leder 
• Fire styremedlemmer 
• Varamedlem som møter fast i styret 
• 2. og 3. varamedlem 
• Valgnemnd for perioden fram til landsmøtet 2019, tre personer 

Det vises til: 
• Valgnemndas innstilling 

 
Andre valg 
I tillegg skal det velges: 

• Generalsekretær (for fire år) 
• Revisor 

Styrets innstilling: 
Generalsekretær: Knut Simble 
Revisor:  Revisorgruppen Mæland og Østbye 
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Melding for perioden 2015-2017 
Landsmøtet 2017, Elverum folkehøgskole 
 

Meldingen oppsummerer hovedtrekk i aktivitetene til Folkehøgskoleforbundet i 
landsmøteperioden 2015 til 2017. Aktivitetene baserer seg på Idé- og 
prinsipprogram med fokusområder 2013-2017 og styrets handlingsplan for 
perioden 2015-2017. 
Folkehøgskoleforbundet har i perioden hatt fokus på alle de tre hovedområdene 
idégrunnlag og innhold i folkehøgskolen, rammevilkår og myndighetskontakt samt 
arbeidslivsspørsmål. 
Det foreligger egne årsmeldinger for det pedagogiske utviklingsarbeidet og 
Folkehøgskolerådet, inklusiv internasjonalt utvalg, økonomiutvalget og fondet for 
folkehøgskolen. 
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Folkehøgskoleforbundet har følgende formål (§ 2 i vedtektene) 
 

2.1   Folkehøgskoleforbundet er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole. 
2.2   Folkehøgskoleforbundet skal ta i vare medlemmene sine interesser når det gjeld lønns- og  arbeidsforhold. 
2.3   Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for dei idear den frilynte folkehøgskolen byggjer på og fremje  

         folkehøgskolen sin innverknad og plass i det norske samfunnet. 
2.4   Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og tenelege rammevilkår for norsk folkehøgskole. 
2.5   Folkehøgskoleforbundet skal drive studie-, utviklings- og opplysningsverksemd. 

 

Prioriterte områder for Folkehøgskoleforbundet 2013-2017 (del C i Idé- og prinsipprogram) 
På bakgrunn av idé- og prinsipprogram skal Folkehøgskoleforbundet arbeide spesielt med dette dei komande 
fire åra:  

Idé- og utviklingsarbeid  

- Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolen sitt idégrunnlag og praktisk 
pedagogikk for alle nye medarbeidarar.  

- Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget. Folkehøgskoleforbundet skal 
ha fokus på demokratisk danning.  

- Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten.  

- Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av eit formelt vidareutdanningstilbod i pedagogikk for 
folkehøgskolelærarar.  

- Folkehøgskoleforbundet skal vidareutvikle sitt kurstilbod til alle tilsette i folkehøgskolen.  

- Folkehøgskoleforbundet skal bidra til skoleutvikling.  

- Folkehøgskoleforbundet skal stimulere skolane til å ha fokus på ei berekraftig utvikling i verda på alle plan.  

- Folkehøgskoleforbundet skal bidra til ei kvalitativ vidareutvikling av skulen sine studiereiseopplegg.  

Arbeid inn mot myndigheitene  

- Folkehøgskoleforbundet har eit vedvarande fokus på så gode rammevilkår til folkehøgskolene som mulig i form 
av lov, forskrift, oppfølging av desse samt statstilskot. I komande periode må Folkehøgskoleforbundet være 
spesielt oppmerksam på eventuelle politiske signal om endringar på folkehøgskolefeltet.  

Arbeidslivsfeltet  

- Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og rettferdige arbeidsforhold for alle medlemer, til beste for 
skoleslaget. I perioden skal Folkehøgskoleforbundet ha eit spesielt fokus på rekruttering av nye medlemer og 
halde fast på eksisterande, styrke tillitsvaltopplæring og – oppfølging, nye særavtalar og vurdere yrkesetikk og 
etablering av livsfasepolitikk.  

- Folkehøgskoleforbundet skal i perioden vidareføre igangsett vidareutvikling av Folkehøgskoleforbundet til 
beste for alle medlemene. Dette inkluderer eit betre fungerande lokallags- og distriktslagsarbeid og betre 
informasjon mellom organisasjonen sine ulike ledd og medlemmene, gjennom e-post, internett og bladet 
”Folkehøgskolen”.  

For å virkeliggjøre Folkehøgskoleforbundets idé- og prinsipprogram med prioriterte områder og signaler 
ellers fra landsmøtet i 2015, vedtok styret høsten 2015 en handlingsplan for landsmøteperioden 2015-2017. 
Gjennomføringen av handlingsplanen ligger til grunn for denne periodemeldingen til landsmøtet 2017. 
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Sammendrag 
Styret takker for tilliten i perioden som har gått og for arbeidet som blir utført av medlemmer og tillitsvalgte rundt om 
på skolene og i utvalgene. Det er mange som står på for å holde folkehøgskoleideen og organisasjonen levende. I norsk 
sammenheng er Folkehøgskoleforbundet en relativt liten organisasjon, men stor og særdeles viktig for alle vi som har 
vårt daglige virke i folkehøgskolen, om det er som lærer, rektor/inspektør eller praktisk personale. Tross begrenset 
økonomi viser meldingen med all tydelighet det omfattende og viktige arbeidet Folkehøgskoleforbundet får til.   

Etter landsmøtet på Voss folkehøgskole i 2015 utarbeidet styret og sekretariatet en handlingsplan på 59 punkter for 
perioden fram til landsmøtet i 2017. Hovedtrekkene i arbeidet følger på de neste sidene, sortert etter prioriterte 
områder for fireårsperioden 2013-2017. 

I tillegg til den daglige drift har perioden vært preget av arbeid med idégrunnlaget til folkehøgskolen, sikring av 
statstilskuddet til skolene, sikring av pensjonsordning, igangsetting og gjennomføring av flere større utviklingsprosjekter 
og gjennomføring av landsmøtevedtak. Det er også satt i gang egne kurs for de ulike gruppene av praktisk personale og 
utbetalt til sammen 220 000 kroner fra Solidaritetsfondet til utviklingsprosjekter hvor folkehøgskoler er involvert. 

I 2016 ble boken Grundtvig for begynnere… og oss andre lansert i ny og revidert utgave. Folkehøgskoleforbundet vil 
rette en spesiell takk til Arild Mikkelsen, som har skrevet boken og foretatt revisjonen av denne, på bakgrunn av hans 
omfattende kunnskaper om Grundtvig og frilynt folkehøgskoles historie.  

Forbundslederen har i perioden vært nestleder av Folkehøgskolerådet, som har videreført og intensivert kontakten og 
arbeidet med Kunnskapsministeren, KUF-komiteen og sentrale personer i departementet og andre politikere. Dette 
skolepolitiske arbeidet er svært viktig for å sikre folkehøgskolene så gode rammebetingelser som mulig og dermed 
arbeidsplassene våre. Spesielt har det vært jobbet med å etablere pilotprosjekt om mentorordning for elever på 
folkehøgskole uten gjennomført videregående opplæring og flyktninger på folkehøgskole. 

I det felles pedagogiske utviklingsarbeidet har vi fortsatt prioritert å konsentrere ressursbruken om færre, men større 
prosjekter over tid for å øke virkningen av disse på skolene. Fokus på kjerne og identitet i frilynt folkehøgskole fortsettes 
i pilotprosjektet om sammenhengen mellom verdigrunnlag og praksis på skolene. I perioden har vi fått i gang et formelt 
30 studiepoengs videreutdanningstilbud på mastergradsnivå for ledelse (rektorer) i folkehøgskolen. I perioden har det 
også vært jobbet mye med bærekraft og aksjonslæring gjennom fellesprosjektet med Fremtiden i våre hender og 
etablering av prosjektet Mellom solskinn og ruskevær, om psykisk helse og livsmestring, samt etablering av 
Folkehøgskoleuka, som er en videreføring og utvidelse av kurs for nyansatte i folkehøgskolen til også å omfatte andre 
kurs samme tid og sted.  

Folkehøgskoleforbundet har gitt ut medlemsbladet Folkehøgskolen etter planen med fem nummer hvert år. Videre har 
vi anstrengt oss for å ha oppdaterte nettsider samt regelmessig elektronisk å formidle medlemsnytt. Vi er i gang med å 
etablere en ny og mer tidssvarende nettløsning for medlemmene og skolene, med mål om lansering på landsmøtet på 
Elverum. 

Styret har sett behov for endringer i vedtekter og retningslinjer og fulgt opp landsmøtevedtak fra 2015. Blant annet har 
styret forberedt forslag til landsmøtet om justering av delegatsmodellen, styrets størrelse og sammensetning og 
valgordninger. Lokallagene har vært utfordret til å bidra i arbeidet underveis.   

Folkehøgskoleforbundet samarbeider tett med Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) til beste for de frilynte 
folkehøgskolene og med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) om viktige forhandlinger og avtaler som gjelder 
begge organisasjoners medlemmer. Spesielt krevende var forhandlingene høsten 2016 om ny hovedtariffavtale på 
Virke-området, hvor oppgjøret måtte til megling om pensjonsordning. Felles resepsjon og kontorlokaler i Øvre Vollgate 
13, Oslo, legger forholdene til rette for dette samarbeidet.  

Den politiske utviklingen i verden og utredninger i folkehøgskolene aktualiserer mer enn på lenge hva frilynt 
folkehøgskole står for i Norge. Arbeidet med forslag til nytt idé- og prinsipprogram som grunnlag for 
Folkehøgskoleforbundets arbeid for frilynt folkehøgskole framover er derfor inspirerende og viktig. Av samme grunn har 
styret forberedt landsmøtet i 2017 med Fri folkehøgskole for en væredyktig verden som overskrift.  

Hverdagen i Folkehøgskoleforbundet preges ellers av et stort antall henvendelser med et bredt spekter av spørsmål 
innenfor alle forbundets virkeområder.  
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Idé- og utviklingsarbeid 

Generelt 
En del faste aktiviteter går igjen fra år til år. Disse bidrar hver på sin måte til å støtte idé- og 
utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole. Noen av disse er: 
  

Idé 
Folkehøgskoleforbundet bidrar til å utvikle bevissthet om hva som er folkehøgskolens kjerne, blant annet ved 
skoleutviklingsarbeidet og gjennom initiativ til debatt i organisasjonen om idégrunnlaget til skoleslaget og 
praksis samt kursvirksomhet. Det har i perioden vært et generelt fokus i selvevalueringsarbeid, tema i 
Lederforum, innlegg i ‘Folkehøgskolen’, ved skolebesøk, mv. Styret har gjennomført høringsrunde på forslag til 
idé- og prinsipprogram for kommende landsmøteperioder, og vurderer å følge opp dette og prosjekter med 
utgivelse om skoleslagets og skolenes verdigrunnlag og praksis. I alt skoleutviklingsarbeid er det et mål å styrke 
kontakten mellom skolene.  
 

Internasjonalt arbeid 
Internasjonalt arbeid skjer på flere plan, både gjennom forbundets nettverk og utviklingsarbeid, samt gjennom 
Folkehøgskolerådet, inkludert aktivitetene til internasjonalt utvalg og sekretær. Det arbeides for god kontakt 
mellom norske og andre nordiske folkehøgskoler og folkehøgskoleorganisasjoner for at folkehøgskoler kan 
delta i relevante nasjonale, nordiske og internasjonale prosjekt under egnede programmer. På politisk nivå er 
forbundet representert ved leder i Nordisk folkehøgskoleråd. Folkehøgskolerådet er assosiert medlem av EAEA 
(European Association for the Education of Adults). Et utvalg i regi av Folkehøgskolerådet har vurdert 
organisering og finansiering av det felles internasjonale arbeidet.  
 

Solidaritetsfondet 
Solidaritetskontingenten på 0,05 % finansierer utdeling av midler fra Solidaritetsfondet til internasjonale 
solidaritetsprosjekter, primært i regi av folkehøgskolene. I 2015 og 2016 bevilget styret til sammen kr 
220 000,- til internasjonale solidaritetsprosjekter knyttet til seks folkehøgskoler.  

Sangbokas framtid 
1  

Nåværende versjon av Norsk Sangbok kom ut sommeren 2012. Det nærmer seg derfor tiden for en revisjon av 
sangboka. Folkehøgskoleforbundet må vurdere hvordan vi kan bidra til å fremme sangen og sangboka i årene 
som kommer. Det er kontakt med Cappelen Damm om tekniske, økonomiske og funksjonelle 
videreutviklingsmuligheter, som skal danne grunnlag for styrets vurdering av sangbokas framtid på trykk og 
eventuelt elektronisk (app.løsning).  
 

Medlemsbladet Folkehøgskolen 
Folkehøgskolen kommer ut med fem nummer i året til medlemmer i Folkehøgskoleforbundet, abonnenter, 
skoler og politikere. En leserundersøkelse dannet bakgrunn for drøftelser om bladets videre utvikling. Det ble 
blant annet slått fast at bladet er en viktig kanal for medlemmene i FHF og at det settes pris på at bladet gis 
ut på papir. Samtidig er det et mål å videreutvikle den elektroniske tilgangen til bladets innhold. 

 

Bloggen frilyntfolkehøgskole.no 
2  

Bloggen frilyntfolkehøgskole.no er kanal for informasjon og debatt og har hatt jevn aktivitet. Innlegg skjer 
ofte i forlengelse av bladet Folkehøgskolen eller omvendt. Bloggen legges nå inn i som del av ny nettløsning. 

Medlemsnytt og rundskriv 
Alle medlemmer mottar elektronisk medlemsnytt ca. seks ganger i året. Tillitsvalgte og skolene mottar 
dessuten en rekke rundskriv gjennom året, hvor det informeres eller innhentes informasjon. Det sendes i 
tillegg ut en rekke rundskriv til tillitsvalgte og skolene gjennom året. 

På nett 

Nettsidene til forbundet er under fornyelse, med mål om lansering i forbindelse med landsmøtet. Fornyelsen 
skjer i samarbeid med Informasjonskontoret for folkehøgskolen. På nettsidene bringes aktuelt og stoff og 
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finner man vedtekter, idé- og prinsipprogram, rundskriv, medlemsnytt, informasjon om lov og avtaleverk, 
lønn og arbeidsvilkår, kalender over kurs, møter og aktiviteter og mye mer. Folkehøgskoleforbundet har også 
etablert gruppe på Facebook og opprettet grupper for ulike yrkesgrupper i folkehøgskolen.  

Arkiv og bibliotek 
Etter at arkivet er gått igjennom og sortert, har nå forbundets Grundtvig- og folkehøgskolebibliotek blitt 
digitalisert og søkbart på titler.   
 

   

Den videre oversikten over gjennomførte aktiviteter er sortert etter prioriterte områder i idé- og 
prinsipprogrammet: 
 

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å sikre en god innføring i folkehøgskolens idégrunnlag og 
praktisk pedagogikk for alle nye medarbeidere.  
 

Hvert år, andre uken i august, har vi gjennomført kurs for nye ansatte lærere, praktisk personale og 
ledere/rektorer i folkehøgskolen (på Nansenskolen i 2015 og Skiringssal folkehøyskole i 2016). Kursene 
blir svært godt evaluert og har stadig flere deltakere. Fra 2017 utvides uka til Folkehøgskoleuka. Det 
vurderes om det kan etableres en fadderordning for nye ansatte ved skolene, evt. vurdere å etablere 
sentral kontakt. Alle nye ansatte ved skolene mottar brosjyren Velkommen som ny i folkehøgskolen, 
henholdsvis som lærer, praktisk personale eller rektor/leder.  
På bakgrunn av det omfattende arbeidet med boka Frihet til å lære - frilynt folkehøgskole i 150 år, har 
Arild Mikkelsen revidert boka Grundtvig for begynnere og oss andre, som ble relansert  høsten 2016. 
Boka er gitt ut primært for nye medarbeidere i folkehøgskolen. 

 
• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forsknings- og utviklingsarbeid i skoleslaget. FHF skal ha fokus 

på demokratisk danning.  
 

Gjennom PU-rådgivers virksomhet planlegges og gjennomføres det relevante utviklingsprosjekter i 
frilynt folkehøgskole. Det har i perioden vært et spesielt fokus på aksjonslæring og bærekraft. I tillegg 
er vi i gang med innsats for unge, enslige flyktninger og mentorordning for elever på fhs uten fullført 
videregående opplæring. Livsmestring og sammenhengen mellom verdigrunnlag og praksis ved 
skolene vil ha et spesielt fokus i kommende år, hvor vi vurderer å gjøre resultatene tilgjengelige i form 
av bok/hefte om folkehøgskolepedagogikk. 
 
Prosjektet Bærekraft og aksjonsforskning – folkehøgskolen for framtiden har knyttet til seg utviklings- 
og forskningskompetanse fra blant annet Universitetet i Tromsø og Høgskolen Sørøst-Norge. Det er 
knyttet evaluering til pilotprosjektet Mentorordning i folkehøgskolen. I mai 2016 ble det gjennomført 
et symposium for norske og nordiske dr.rander med fokus på folkehøgskole.  
 
Folkehøgskoleforbundet bidrar ellers med tema og tips i ulike arenaer i folkehøgskolen, samt i 
samtaler med to folkehøgskoler om etablering av kortere kurs for unge i Oslo øst. Videre har 
forbundet bistått SKAP kreative folkehøgskole i Mandal i søkeprosessen, samt gitt rådgivning til andre 
nye initiativer til folkehøgskoler. 

 
• Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten.  

 

Gjennom aktivitetene bidrar forbundet til å profilere skoleslaget i det offentlige rom.  

Folkehøgskoleforbundet har arbeidet aktivt for at folkehøgskolene skal være representert og synlige i 
det norske folkemøtet i Arendal og har vært representert med stand i politisk gate under 
Arendalsuka både i 2015 og 2016. Folkehøgskoleforbundet bidrar ellers med innlegg på ulike arenaer 
og i diverse kanaler, hovedsakelig i møter, på nett og ved e-post til relevante politikere. Blant annet i 
sammenheng med prosjektet om sammenhengen mellom verdigrunnlag og praksis vil det vurderes 
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en hensiktsmessig mediestrategi for hvordan frilynt folkehøgskoles idé- og verdigrunnlag kan nå nye 
grupper i samfunnet. Folkehøgskoleforbundet vil fortsette å arbeide for å etablere en regelmessig 
felles informasjon til politikere, media og samfunnet ellers. 
 

• Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i 
pedagogikk for folkehøgskolelærere. 
 
Dette er under arbeid gjennom møter med Høgskolen Sørøst-Norge (HSN). Det er søkt Kunnskaps-
departementet om ekstra 15 studieplasser ved høgskolen for å etablere et slikt tilbud som ordinært 
studium. HSN har søkt om å bli godkjent som universitet, hvilket vil gjøre det enklere å etablere et 
videreutdanningstilbud i pedagogikk for folkehøgskolelærere. 
 

• Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.  
 

Gjennom det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ledet av rådgiver pedagogisk utvikling og med 
støtte i utvalgene, er det gjennomført en rekke relevante kurs og samlinger for pedagogisk personale, 
ulike grupper av praktisk personale og rektor/ledelse. Blant annet er det satt i gang et formelt 
modulbasert videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng for ledelse i folkehøgskolen (Verdibasert 
endringsledelse). Studiet startet i juni 2016 med 28 studenter og gjennomføres i et samarbeid mellom 
HSN og NLA. I 2016 startet vi også på en syklus av kurs for ulike grupper av praktisk personale. Første 
runde avsluttes med kurs for vaktmestre/teknisk drift i høst, før ny syklus starter. 
 

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til skoleutvikling. 
 

Folkehøgskoleforbundet bidrar til skoleutvikling gjennom det pedagogiske utviklingsarbeidet, ulike 
rektor-/ledelsesfora, kurs for alle ansatte, dialog med enkeltskoler og informasjonsvirksomhet.  
Etter at initiativet om å etablere en felles digital læringsplattform for folkehøgskolen ved WiS ikke 
førte fram, er det nå etablert en rammeavtale med itslearning. Ellers har det vært fokus på 
skoleutvikling i selvevalueringsarbeid og som tema i ulike arenaer og workshops, blant annet på 
Lederforum og på kurs for skolestyremedlemmer, begge høsten 2016. Videre har vi utviklet verktøyet 
Linjeutvikleren, som er prøvd på én skole, og flere har meldt sin interesse for. 
Bærekraft og aksjonsforskning er største felles utviklingssatsningen i folkehøgskolen og har tilført 
betydelige eksterne midler fra Bergersenstiftelsen og Sparebankstiftelsen og har vært tilnærmelsesvis 
selvfinansierende. Videre er det bevilget penger fra Kunnskapsdepartementet til pilotprosjektet 
Mentorordning i folkehøgskolen for skoleåret 2016-2017, med tre prosjektskoler. Målet er å utvide 
prosjektet for kommende år. 

 
 
 

I kurs for skolestyremedlemmer og i møter med styrer på skolene formidler forbundet folkehøgskolens 
idégrunnlag og gir informasjon om aktuelle lover og forskrifter og gir gode råd om styrearbeid, 
rekrutteringspolitikk, arbeidsvilkår, økonomi og andre forhold.  

 
 

• Folkehøgskoleforbundet skal stimulere skolene til å ha fokus på en bærekraftig utvikling i verden på 
alle plan. 
 

Utviklingsprosjekt Bærekraft og aksjonsforskning – folkehøgskolen for framtiden representerer det 
største felles utviklingsprosjektet i folkehøgskolen. Etter pilotåret 2014-2015 ble prosjekt i 2015-2016 
og 2016-2017 gjennomført med ca 40 deltakende skoler. Prosjektet avsluttes våren 2017. Vi må nå 
vurdere hvordan fokus på bærekraft skal ivaretas videre fra styrets/forbundets side etter sommer 
2017. Forbundet har gjennom arbeidet i Nordisk Folkehøgskoleråd og Folkehøgskolerådet vært med å 
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initiere og gjennomføre et felles bærekraftprosjekt mellom folkehøgskoler i Norge, Finland, Sverige og 
Danmark. Samtidig er andre runde gjennomført av det nordiske pilotprosjektet om videreutdanning 
for lærere som underviser i bærekraft. Bærekraftig utvikling har dessuten vært gjennomgående tema 
på de siste to årenes rektormøter. 
 

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til en kvalitativ videreutvikling av skolenes studiereiseopplegg. 
 

I tillegg til innlegg i Folkehøgskolen og innsatsen til internasjonal sekretær, med blant annet fokus på 
etiske sider ved internasjonalt engasjement og studiereiser, har styrets drøftinger om ulike dilemmaer 
ved omfanget av studiereisene, resultert i en oppsamlende artikkel, som lokallagene oppfordres til å 
drøfte med utgangspunkt i egen skole, før spørsmålene tas opp i landsmøtet.  

 
 

 
Arbeid inn mot myndighetene 

• Folkehøgskoleforbundet har et vedvarende fokus på så gode rammevilkår til folkehøgskolene som 
mulig i form av lov, forskrift, oppfølging av disse samt statstilskudd. I kommende periode må 
forbundet være spesielt oppmerksom på eventuelle politiske signaler om endringer på 
folkehøgskolefeltet. 
 

Folkehøgskoleforbundet har overfor styresmaktene i møter, høringer og annen kontakt og initiativer 
aktivt søkt å fremme og verne om idégrunnlaget, egenarten og særstillingen til skoleslaget og for at 
anseelsen til folkehøgskolen øker på både politisk og administrativt nivå. Folkehøgskolenes stand i 
politisk gate i Arendalsuka bidrar også til synlighet på hva folkehøgskolene bidrar med.  
 
Det politiske arbeidet er i hovedsak kanalisert gjennom Folkehøgskolerådet. Blant annet har det vært 
jobbet aktivt for å opprettholde det ordinære statstilskuddet, godkjenning av ny skole (SKAP Kreative 
folkehøgskole) og endringer i forskriftene, blant annet fjerning av ordningen med omfordeling av 
elevplasser minimum hvert femte år.  
 
I perioden er det inngått avtale med myndighetene om støtte til unge, enslige flyktninger på 
folkehøgskole og bevilget støtte til koordineringsinnsats for dette. Et initiativ om støtte til pilotprosjekt 
om mentorordning for elever på folkehøgskole uten gjennomført videregående opplæring har ført til 
at tre folkehøgskoler i skoleåret 2016/17 gjennomførte mentorordning for ca 40 elever. Det arbeides 
fortsatt for støtte til etter- og videreutdanning for folkehøgskolelærere og at elever på folkehøgskole 
skal ha rett til studiestøtte i samme omfang som andre studerende (11 måneder). 
 
I perioden har styret utarbeidet en folkehøgskolepolitisk plattform, som også er drøftet ppå 
landsmøtet i 2015 og blant rektorene og inspektører på lederforum. Det blir stadig viktigere å 
posisjonere folkehøgskolen i samfunnet og politisk, for eksempel gjennom en regelmessig e-
postkontakt med Stortingets politikere generelt og KUF-komiteens medlemmer spesielt.   
 
Folkehøgskoleforbundet arbeider for at folkehøgskole inkluderes i andre tilstøtende og relevante 
skolepolitiske sammenhenger. Eksempel på dette er deltakelse på skolepolitisk konferanse på 
Nansenskolen 2015 og 2016, innlegg i Utdanningsforbundets kanaler, høringssvar om fremtidens 
skole, oversendelse av landsmøtets uttalelse med krav om at bærekraft må være tema i all skole og 
utdanning til Regjeringen og Stortinget, og gjennom samarbeidsprosjekter med Fremtiden i våre 
hender, NVL og universitet og høgskoler. 
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Arbeidslivsfeltet 
• Folkehøgskoleforbundet skal arbeid for gode og rettferdige arbeidsforhold for alle medlemmer, til 

beste for skoleslaget. I perioden skal forbundet ha et spesielt fokus på rekruttering av nye 
medlemmer og holde fast på eksisterende, styrke tillitsvalgtopplæring og – oppfølging, nye 
særavtaler og vurdere yrkesetikk og etablering av livsfasepolitikk. 
 

Folkehøgskoleforbundet arbeider hele tiden for at vi skal være den beste og mest naturlige 
fagforeningsorganisasjonen for lærer, rektor og praktisk personale. Etablering av brosjyreserien 
Velkommen i folkehøgskolen er videreført og distribuert hvert år, både på skolene og på kurs for nye 
ansatte, som er viktig supplerende kanal for nå nye medarbeidere på skolene. Magasinet vårt 
Folkehøgskolen, nettsider, både egne og nå på Facebook, kurs og konferanser samt møter med 
lokallag/skoler er også viktige kanaler for å synliggjøre det omfattende arbeidet forbundet hver dag 
gjør for norsk folkehøgskole og medlemmene.  
 
Etablering av utvalgene for lærere, rektorer og praktisk personale bidrar til å øke synligheten på 
skolene og relevansen i tilbudene forbundet initierer, stadig oftere på bakgrunn av ønsker fra 
medlemmene. Utvalgene og kurs for ulike grupper ansatte bidrar i arbeidet for å beholde medlemmer 
og at nye og uorganiserte melder seg inn i forbundet. Styret og sekretariatet arbeider med å 
videreutvikle medlemstilbudet, ved blant annet å etablere mulighet for medlemmer å søke 
utdanningsstipend. Personlig kontakt og oppfølging av enkelte, for eksempel ved bistand i 
personalsaker ved skolene og informasjonsarbeidet generelt er også viktig med hensyn til 
medlemskap. 
 
Distriktvise drøftingsdager er en viktig arena å treffe mange skoler/ansatte og medlemmer. Vi er aktivt 
i kontakt med alle arrangørskoler i forkant av drøftingsdagene for å få plass i programmet. Så langt er 
det kun i distrikt 6 vi har lykkes med å samle lokaltillitsvalgte i forbindelse med drøftingsdager.  
 
Fundamentet for at vårt forbund skal lykkes i arbeidet for skoleslaget og medlemmene er 
engasjementet og aktivitetene vi sammen kan få til på hver skole ved lokallaget og 
lokallagsleder/lokalt tillitsvalg. Det er derfor avgjørende at hver skole har lokallagsleder og at dette 
vervet er så attraktivt som mulig. Derfor har forbundet fokus på å sette i verk tiltak for å styrke 
rekrutteringen av tillitsvalgte og styrke tillitsvalgtopplæringen og –oppfølgingen på lokallagsnivå, for 
eksempel ved mer bruk av nettbaserte løsninger (SKYPE e.l.). 
 
Hvert år gjennomfører forbundet, sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), en 
tredagers konferanse for tillitsvalgte samt kurs for nye tillitsvalgte. Foruten vanlige tillitsvalgtsaker som 
regel- og avtaleverk, lønnsoppgjør og partsforhold/tillitsvalgtrollen, har det vært et spesielt fokus på 
sentrale og lokale særavtaler, hvor det nå er utarbeidet mal til hjelp i det å sikre gode, lokale 
særavtaler. Et tilbakevendende tema er omstillingsprosesser ved skolene og timebruk på studiereiser. 
Forbundet arbeider for tiden på en mal for varslingsrutiner som skolene er pålagt å ha. 
 
Gjennom samarbeidsavtalen med NKF, Utdanningsforbundet og dermed UNIO-samarbeidet, sikrer vi 
nødvendig medvirkning i arbeidet med å fremme krav som sikrer medlemmene de beste lønns- og 
arbeidsforhold som gjelder for tilsvarende områder. Eksempel på dette er innsatsen ved bruddet i 
forhandlingene med VIRKE om pensjonsordning, hvor vi lykkes å beholde Statens Pensjonskasse. 
Samarbeidsavtalen med NKF og vår felles samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet fungerer godt 
og sikrer den nødvendige medvirkningen i arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår. 
Folkehøgskoleforbundet deltar også i VIRKEs opplæring av de lokale parter og gjennomfører kurs for 
styremedlemmer. Samarbeidsavtalene er løpende evaluert. 
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Arbeidet med å forberede forhandlingene om de sentrale særavtalene for 2018 og påfølgende år for 
pedagogene, inkludert rimelig godtgjøringen for særskilt arbeid, er i gang. Vi ser også på muligheten 
for å kunne utarbeide råd eller maler for særavtaler for praktisk personale.  
 
Forbundet arbeider for å oppnå gode rutiner ved skolene når det gjelder medvirkning fra de ansatte 
etter Hovedavtalen. Dette skjer hovedsakelig ved opplæring via tillitsvalgtkonferansen, besøk i 
lokallag, utsendelse av maler og ‘oppskrifter’ for lokale forhandlinger og lokale særavtaler, samt 
support av tillitsvalgte på telefon og e-post, mv. Likeledes arbeider vi for at mest mulig av 
lønnsoppgjøret gis i sentrale tillegg og at tariffavtalene for medlemmene skal være mest mulig 
harmoniserte og at lønnstillegg blir gitt på objektivt grunnlag. Vi bidrar til å skolere i lokale 
forhandlinger der dette er aktuelt. 
 
Sekretariatet bistår ofte skolene med å fastsette ansettelsesvilkår mv. 

 
I vår innsats for en bedre kjønnsbalanse blant rektorer i folkehøgskolen forsøkte vi høsten 2016 å 
gjenta suksessen fra 2012 ved å invitere til kurset Dørstokkmila for ledelse i folkehøgskolen, men fikk 
dessverre ikke påmeldinger. Behovet for et nytt kurs ble nok langt på vei dekt av den nye 
rektorutdanning, som ved opptak også skulle sikre kvinner plass, dersom det ble fulltegnet. 
 
Gjennom det pedagogiske utviklingsarbeidet forsøker forbundet å bidra til faglig påfyll, inspirasjon og 
refleksjon. Samtidig har vi gjennom Folkehøgskolerådet fremmet krav om egen pott til etter- og 
videreutdanning av lærere i folkehøgskolen, samtidig som vi gjennom Utdanningsforbundet arbeider 
for at lærere i folkehøgskolen kan inkluderes i de offentlige satsningene for etter- og videreutdanning 
av lærere. I både tillitskonferansen og på Lederforum har vi hatt fokus på nødvendigheten av 
kompetanseoversikt og –utviklingsplan på den enkelte skole. 
 

• Folkehøgskoleforbundet skal i perioden videreføre igangsatt videreutvikling av forbundet til beste 
for alle medlemmene. Dette inkluderer et bedre fungerende lokallags- og distriktslagsarbeid og 
bedre informasjon mellom organisasjonens ulike ledd og medlemmene, gjennom e-post, internett 
og bladet Folkehøgskolen. 
 
På landsmøtet i 2015 ble distriktslag avviklet som beslutningsledd i forbundet. Som oppfølging av 
landsmøtet i 2015 har styret vurdert styrets størrelse og sammensetning samt revidert valgprosedyre. I 
tillegg fremmer styret forslag om justert delegatsmodell. Alle endringsforslagene har vært på høring i 
lokallagene og kommer opp på landsmøtet 2017. 
 
Folkehøgskoleforbundet vil på landsmøtet 2017 lansere nye og bedre nettsider for medlemmene. Vi 
har i perioden også videreutviklet elektronisk medlemsnytt og etablert forbundet på Facebook. 
Arbeidet med tjenlige nettsider og kommunikasjonskanaler skal fortsette.  
 

 

Landsmøtet 2015 og 2017 
Landsmøtet i 2015 ble holdt på Voss Folkehøgskule 1. til 3. juni. Skolen hadde lagt en flott ramme for møtet 
både teknisk og innholdsmessig. Tema på landsmøtet var Kjerne og identitet for frilynt folkehøgskole. 
 

Det er et mål at alle lokallag er representert på landsmøtet, som i 2017 holdes på Elverum folkehøgskole i 
dagene 29. mai til 1. juni. Temaet for landsmøtet i 2017 er Fri folkehøgskole for en væredyktig verden, med 
fokus på nytt idé- og prinsipprogram for de neste fire årene og de værekraft-utfordringer vi står i. 
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Medlemstall 
 

Pr 25. april er det totalt 599 medlemsoppføringer, som fordeler seg på 463 ordinære medlemmer, 100 
pensjonister og 36 andre (Støttemedlemskap, studenter). 
 

   
   
 
 

Styret og sekretariatet 
 

Styret fikk etter landsmøtet 2015 denne sammensetningen: 
 

Øyvind Brandt, Nestor Melsomvik, forbundsleder 
Per Egil Andersen, Elverum folkehøgskule, nestleder 
Siri Skjerve, Nordmøre folkehøgskole 
Sivelin Kjølstad, Sogndal folkehøgskule 
Ulf Langmo, Vefsn folkehøgskole 
 

Varamedlemmer: 
1. vara: Kristin Smith, Ringerike folkehøgskole   
2. vara: Line C. Tirslaug, Trøndertun folkehøgskole 
3. vara: Ingjerd De Graaff, Romerike folkehøgskole   
 

Sekretariatet i Folkehøgskoleforbundet har kontorfellesskap med Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
(IF). Alle medarbeiderne utfører i større eller mindre grad arbeid for Folkehøgskoleforbundet. Disse var pr. 
31.03.2017 knyttet til kontoret: 
 

Øyvind Brandt, leder i Folkehøgskoleforbundet 
Knut Simble, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet  
Sindre Vinje, rådgiver pedagogisk utvikling, Folkehøgskoleforbundet  
 

Dorte Birch, daglig leder i IF 
Borgny Underdal Borgersen, økonomileder 
Christina Nygaard, kontorsekretær (vikar for Marianne Vindspoll som er i permisjon) 
Øyvind Krabberød, informasjonsrådgiver og redaktør av Folkehøgskolen 
Astrid Fuhr, informasjonsrådgiver  
Trude Sandvik, informasjonsrådgiver 
Fredrik Underdal Hagen, vikar/kontorsekretær 
 

Ledervervet i Folkehøgskoleforbundet var pr. 31.03.15 deltidsstilling på 75 % frikjøp + fri etter Hovedavtalen. 
Forbundslederen har kontorplass i sekretariatet og hjemmekontor.  
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Fellesskapet med Informasjonskontoret 
 

Samarbeidet med Informasjonskontoret for folkehøgskolen er verdifullt og nødvendig. Daglig leder i 
Informasjonskontoret er med på styremøtene i Folkehøgskoleforbundet, og forbundsleder i 
Folkehøgskoleforbundet er med på styremøtene til Informasjonskontoret. Samarbeidet omfatter også ulike 
felles arrangementer som Lederforum og distriktvise drøftingsdager samt kontakt med skoler.  

Vi har et eget felles redaksjonsutvalg for medlemsbladet Folkehøgskolen. Medarbeiderne i Øvre Vollgate står 
som vanlig på i arbeidet for det felles beste for folkehøgskolen. Styret retter en hjertelig takk til alle tilsatte 
for innsatsen.    
 
 

Felles utvalg med NKF 
Samarbeidsutvalget for FHF og NKF 
 

 

Samarbeidsutvalget for Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har det overordnede 
ansvar for de forhandlinger som føres for medlemmene. Utvalget består av forbundsleder og 
generalsekretær i FHF og leder og daglig leder i NKF. I prinsipielle spørsmål gjør styret vedtak, men ellers har 
utvalget stående fullmakter fra styrene i FHF og NKF. 

Folkehøgskolerådet 
 

Øyvind Brandt, nestleder 
Mona Økland 
Morten Eikenes (IF) 
 

Edgard Fredriksen (NKF), leder   
Kjersti Versto Roheim, (IKF) 
Kjell Konstali (IKF) 
 

Varamedlem (Folkehøgskoleforbundet): Knut Simble, generalsekretær  
Sekretær for Folkehøgskolerådet: Odd Arild Netland 
     

Folkehøgskolerådet er fellesorgan mellom FHF, NKF, IF og IKF for arbeid med politiske, økonomiske og 
administrative rammevilkår for skolene inn mot myndighetene. Rådet består av seks medlemmer, der FHF/IF 
og NKF/IKF har tre medlemmer hver og hvor lederne av styrene til de fire organisasjonene utgjør fire av 
medlemmene. Lederne i henholdsvis FHF og NKF bytter på ledervervet to år om gangen. Folkehøgskolerådet 
har et økonomiutvalg og et internasjonalt utvalg. Rådet har egen sekretær på heltid.  

Viktige saker for rådet er statstilskuddet og fordelingen av dette, inkludert husleietilskudd, tildeling av PU-
midler og tildeling av midler for vikar for tillitsvalgte, økonomiske forhold for skolene og det årlige 
rektormøtet. Overfor departementet har Folkehøgskolerådet spesielt pekt på nødvendigheten av 
forutsigbart, konsekvensjustert statstilskudd og behov for økt maksimalt elevtall på grunn av økt antall elever 
ved folkehøgskolene. Det har videre vært arbeidet med lov og forskrift, ungdom som går på folkehøgskole og 
ikke har gjennomført videregående skole (‘Mentorordningen), behovet for forskning, stipendiatene i 
folkehøgskolen, flyktninger på folkehøgskole, aksjonslæring og bærekraft, samt at studiestøtte for elever på 
folkehøgskole skal være den samme som annen utdanning etter videregående opplæring.  

Folkehøgskolerådet gjennomfører rektormøtet i januar hvert år.  

Det vises i øvrig til Folkehøgskolerådets nettsider og årsmeldingene 2015 og 2016 for Folkehøgskolerådet.   
 
 

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU)  
 

Brita Phuthi, internasjonal sekretær (Folkehøgskolerådet) 
Kristine Morton 
Jakob Steenberg Thompson 
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Vara medlem Rosane dos Reis 
 

samt to representanter fra NKF. 
 

Internasjonalt utvalg er folkehøgskolenes felles organ for internasjonale spørsmål, plassert under 
Folkehøgskolerådet og med egen sekretær. Fra 2012 har utvalget to representanter for hver av 
organisasjonene. 

Internasjonal sekretær har i perioden gjennomført opplegg på en rekke skoler samt seminarer om 
internasjonale perspektiver i undervisningen og i det internasjonale engasjementet i folkehøgskolen.  

Det vises i øvrig til IUs nettsider og årsmelding for Folkehøgskolerådet.   
 
Økonomiutvalget (ØU)                                        
 

Johan Smit, økonomisekretær 
Dag Folkvord  
Inger Veiteberg 
 

samt to representanter fra NKF 
 
 

Økonomiutvalget er også et underutvalg i Folkehøgskolerådet. Utvalget arbeider med ulike analyser og 
anbefalinger når det gjelder folkehøgskolenes økonomi, ikke minst i forhold til statlig tilskudd. 
Økonomiutvalget består av to representanter for hver av organisasjonene og sekretær.  
 

Nordisk folkehøgskoleråd (NFR) (norske medlemmer): 
Øyvind Brandt 
Edgar Fredriksen (NKF) 
Odd Arild Netland, Folkehøgskolerådet – vararepresentant. (møter fast) 
 

Folkehøgskoleforbundet er medlem i Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) ved forbundsleder. NFR arbeider med 
politiske spørsmål som har felles interesse, og skal være en pådriver for samarbeid mellom nordiske 
folkehøgskoler og internasjonale prosjekter. NFR støtter forskning på folkehøgskolefeltet i Norden og 
arrangerer en nordisk vårkonferanse på Nordisk Folkhögskolan i Kungälv (2015). 

 
 

Nemnder, råd og utvalg pr. 31.12.2016 
 

Pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole (PU) – Skoleutviklingsutvalget (SU) 
Elin Evenrud  
Fredrik Møller-Hansen  
Live Hokstad (IF) 
Jan Martin Medhaug (IF) 
Siren Salthaug Solvang (vara) 
Sindre Vinje (sekretariatet) 
  

Rektorutvalget 
Lasse Sandberg (til høsten 2016) 
Sølvi Pedersen (leder fra høsten 2016) 
Mona Økland 
Knut Søyland 
Torkjell Solem (fra høsten 2016) 
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Lærerutvalget 
Oddny Røsset  
Yngve Beddari  
Marianne Jepsen  
Cato Jensen  
 
Utvalg for praktisk personale 
Bernard Tweve 
Britt Bø 
Arnhild Berg 
Agnete Oestrich 
 
 
 

Fondet for folkehøgskolen: 
Folkehøgskolerådet er fondsstyre 
 
 

Styret for Akademifondet:  
Knut Simble 
 

Vonheims venner 
Mildrid Nesheim 
 

Styret for Peer Væringsaasens Nationalfond: 
Knut Simble 
Varamedlem Øyvind Brandt 
(Fondet er eier av Elverum folkehøgskule. Folkehøgskoleforbundet har en representant i eierstyret.) 
 

Voksenopplæringsforbundet:  
Kontaktperson: Øyvind Brandt 
 

Medlemsbladet Folkehøgskolen: 
Redaktør: 
Øyvind Krabberød 
 

Valnemnd for landsmøteperioden 2015-2017 
Erlaug Benjaminsen 
Haldis Brubæk 
Marius Bergan 
 

Revisor: 
Revisjonsgruppen Mæland & Østbye. 
 
 

Representasjon  
 

Styret generelt: 
Styremedlemmene har jamt over hatt denne representasjonen: 
- landsmøtet 2015 
- konferansen for tillitsvalgte (deler) 
- distriktvise drøftingsmøter (hjemdistrikt) 
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Forbundslederen spesielt: 
Øyvind Brandt har ellers bl.a. hatt følgende representasjon: 
- Nestleder i Folkehøgskolerådet (sept. 2015-sept 2017) 
- Nordisk Folkehøgskoleråd 
- Styremedlem i Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
- Tillitsvalgtkonferansene 
- Distriktvise drøftingsdager 
- Møter, dagsseminar og tilstelninger på skoler (opplegg, jubileer, markeringer) 
- Rektormøtene 
- Lederforum 
- Informasjonskonferansene 
- Internasjonalt seminar 
- Samarbeidsutvalget mellom NF og NKF 
- Kurs for praktisk personale (kjøkkenledere, kontor-/adm.-ledere, internatledere. Teknisk drift/vaktmester h 2017)  
- Styremedlem i Nordiska Folkhögskolan, Kungälv 
- Diverse andre møter med samarbeidsorganisasjoner som VOFO, Idébanken, NVL etc. 
- Utvalgsmøter (rektorutvalget, utvalg for praktisk personale, lærerutvalget) 
- Møte med lokallag og tillitsvalgte 
 
Generalsekretæren spesielt: 
Knut Simble har ellers bl.a. hatt følgende representasjon: 
- Representant i samarbeidsutvalget mellom Folkehøgskoleforbundet og NKF 
- Møter med Utdanningsforbundet 
- Forhandlingsmøter med Virke 
- Forhandlingsmøter med KS 
- Distriktbaserte drøftingsdager 
- Rektormøtene 
- Lederforum 
- Tillitsvalgtkonferansene 
- Møter på skoler 
- Junimøte og samling for praktisk personale (Namdals folkehøgskole 2014) 
- Diverse andre samarbeidsmøter med eksterne institusjoner/organisasjoner 
 
---- 
 
Oslo, mai 2017 

 
Øyvind Brandt 
Per Egil Andersen                                        
Sivelin Kjølstad 
Siri Skjerve 
Ulf Langmo 
Kristin Smith 
Line C. Tirslaug 
Ingjer De Graaff 
  
___________________ 
Knut Simble 
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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. Seniorkurs for 
folkehøgskoleansatte 55+ arrangeres på Nestor seniorutvikling i Melsomvik.

Her følger en oversikt over kurs du kan melde deg på denne uka:

Kurs for nye lærere

Kurs for nye i praktisk personale

Kurs for nye skoleledere

Kurs for lærere i e-sport og spillutvikling

Kurs i Playback teater

Kurs for lærere i friluftsliv

Kurs i danningsdialog og filosofisk praksis

Kurs i psykisk helse og livsmestring

Idéverksted for skoleledere

Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+

For fullstendig informasjon og påmelding: www.folkhøgskoleforbundet.no

7.-11. august

Invitasjon til alle ansatte i frilynt folkehøgskole
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Til  
Folkehøgskolerådet 
Øvre Vollgate 13, Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 
 
Kopi: Informasjonskontoret for folkehøgskolen 

 
Oslo, 01.05.2017 

 
 
 
 

Rapport for felles pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole 2015/16 
 
Organisering 
Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver pedagogisk utvikling og er 
Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for Folkehøgskolens (IF) felles ansvar. Sindre Vinje (Rådgiver 
pedagogisk utvikling) har ledet dette arbeidet siden den 1. april 2013. 
 
Rådgivers ansvar: 
Rådgiver for pedagogisk utvikling forestår det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved skoler tilknyttet 
Folkehøgskoleforbundet og IF. Dette betyr  
løpende å holde seg oppdatert og kartlegge utviklingsbehov ved skolene, i skoleslaget og i samfunnet, 

• å foreslå og søke om PU-midler til felles utviklingsprogram (årlig), herunder evt. felles utviklingsprogram med 
NKF/IKF og internasjonal sekretær, 

• å søke supplerende eksterne midler til felles utviklingsprogram, 
• å være høringsinstans i forbindelse med skolenes pedagogiske utviklingssøknader til Folkehøgskolerådet, 
• å initiere, planlegge, gjennomføre og rapportere felles utviklingsprogram, 
• å bistå med hjelp til PU-søknader for skoler/grupperinger av skoler, 
• å veilede og evt. koordinere utviklingsprogram ved enkeltskoler eller mellom flere skoler, 
• å bistå enkelte skolers egne utviklingsprogram etter kompetanse, ressurser og behov, 
• ansvar for å lede gjennomgripende strategiprosesser for både PU-arbeidet og evt. andre oppgaver i det sentrale 

leddet (informasjon, skolepolitisk, mv.) sammen med skolene og medlemmene 
• å representere og synliggjøre PU-arbeidet i relevante sammenhenger gjennom relevante kanaler i og utenfor 

folkehøgskolen etter behov og kapasitet, 
• å identifisere og motivere andre relevante institusjoner/organisasjoner til samarbeid inn i folkehøgskolen med 

sine ressurser, 
• å drifte brukervennlig nettside på folkehogskolene.net/puf 
• løpende å forvalte ressurser til innleid kompetanse, lokaler mv. etter planer og budsjett, 
• å forberede, gjennomføre og referere møter med pedagogisk utvalg, 
• å utarbeide årsmelding for PU-arbeidet til Folkehøgskoleforbundet, IF og Folkehøgskolerådet 
• å holde seg oppdatert innen pedagogisk utvikling og veiledning generelt, 
• løpende å holde seg orientert om strategi, handlingsplaner og daglig drift i Folkehøgskoleforbundet og IF 

 
Målsetningen for arbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene 
og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke 
fellesskapet innad på skolene og skolene imellom. 
 
Skoleutviklingsutvalget 
Skoleutviklingsutvalget er referansegruppe til rådgiver for pedagogisk utvikling. Styrene i Folkehøgskoleforbundet og 
Informasjonskontoret for folkehøgskolen peker hver for seg ut to representanter til skoleutviklingsutvalget. Valgperiode 
er normalt 2 år. Det vurderes løpende hvilken type kompetanse som søkes representert i skoleutviklingsutvalget i 
forhold til pågående og kommende satsningsområder. Folkehøgskoleforbundets generalsekretær og daglig leder i 
informasjonkontoret fungerer som vararepresentanter i skoleutviklingsutvalget etter behov. 
Årlig gjennomføres normalt fire møter mellom rådgiver for pedagogisk utvikling og skoleutviklingsutvalget. Møtene søkes 
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lagt til allerede etablerte møtepunkter så langt dette er mulig. 
Reiser, opphold og møtekostnader dekkes over utviklingsbudsjettet. Evt. bruk av vikar på hjemskole kan det søkes om 
dekning for gjennom midler til vikar for tillitsvalgte. 
  
Ansvaret til skoleutviklingsutvalget: 
Skoleutviklingsutvalget skal fungere som referansegruppe for rådgiver for pedagogisk utvikling ved å: 
representerer eierne (medlemmene i Folkehøgskoleforbundet og IF-skolene) for best mulig utnyttelse av felles 
utviklingsmidler i folkehøgskolen, komme med innspill til og være rådgivere for pedagogisk utvikling, sammen med 
rådgiver for pedagogisk utvikling utvikle og fremme søknader for det årlige felles pedagogiske utviklingsprogrammet og 
rapportering, i den grad det er relevant, bistå rådgiver for pedagogisk utvikling i planlegging og gjennomføring av 
pedagogiske utviklingsprogrammer. 

I 2015-16 var følgende med i utvalget:  
• For IF: Per Egil Andersen, rektor på Elverum (til h2016)/ Jan Martin Medhaug, rektor på Follo FHS (fra h2016) 
• For IF: Live Hokstad, Rektor på Toten FHS 
• For FHF: Elin Evenrud, Rektor på Holtekilen FHS 
• For FHF: Einar Opsvik, Møre FHS (til h2015)/ Fredrik Møller-Hansen, Skiringssal FHS (fra h2015) 

 
 
Om denne rapport: 
I 2015 og 2016 er det gjennomført mange spennende kurs og utviklingsprosjekter med generell stor interesse og god 
tilslutning. Arbeidet er basert på de prioriterte områder for Folkehøgskoleforbundet 2013-2017 (del C i Idé- og 
prinsipprogram). På bakgrunn av idé- og prinsipprogram skal Folkehøgskoleforbundet arbeide spesielt med følgende 
innen idé- og utviklingsarbeid 2013-2017:  

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolen sitt idégrunnlag og praktisk 
pedagogikk for alle nye medarbeidarar. 

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget. Folkehøgskoleforbundet 
skal ha fokus på demokratisk danning. 

• Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten. 

• Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av eit formelt vidareutdanningstilbod i pedagogikk for 
folkehøgskolelærarar. 

• Folkehøgskoleforbundet skal vidareutvikle sitt kurstilbod til alle tilsette i folkehøgskolen. 

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til skoleutvikling. 

• Folkehøgskoleforbundet skal stimulere skolane til å ha fokus på ei berekraftig utvikling i verda på alle plan. 

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til ei kvalitativ vidareutvikling av skulen sine studiereiseopplegg. 

Flere prosjekter har vært og er i samarbeid med NKF, et samarbeid som fungerer meget bra. 
 

E-post, rundskriv, brev, magasinet Folkehøgskolen, sosiale medier og nettsidene til Folkehøgskoleforbundet er 
benyttet som kommunikasjonskanaler. I tillegg informerer og formidler pedagogisk rådgiver på ulike kurs og 
arrangementer og på allerede etablerte møteplasser i folkehøgskolen. 

 

Folkehøgskoleforbundet ble for 2015 tildelt 1.310.000 NOK og i 2016 tildelt 1.364.000 NOK til felles pedagogisk 
utviklingsarbeid av Folkehøgskolerådet. PU-arbeidet ble også tilført NOK 326.343,- i 2015 og NOK 347.250,- for arbeid og 
utgifter i forbindelse med prosjektet «Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden».  

 
På de følgende sidene gis det en kortfattet redegjørelse for aktivitetene. Regnskap og revisjon gjøres gjennom 
Folkehøgskoleforbundet. 
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Pedagogisk utviklingsarbeid 2015 og 2016 
 

Tabellen gir en oversikt over aktiviteter/tilbud organisert etter målgrupper i 2015 og 2016: 
 

Aktivitet 2015 2016 

Kurs og 
konferanser 

• Kurs for nye ansatte i folkehøgskolen  
• Kurs for nye lærere i folkehøgskolen, 

del 2  
• Kurs for kjøkkenpersonale 
• IKV-samling på Jæren 
• Samling for nye rektorer (høst og vår.) 
• Selvevalueringskonferansen 2015 
 

 

• Kurs for nye praktisk personale I 
folkehøgskolen 

• Kurs for nye rektorer i folkehøgskolen 
• Kurs for kontorledere 
• Kurs for nye lærere i folkehøgskolen 
• Kurs for nye lærere i folkehøgskolen, del 

2 
• Kurs for kjøkkenpersonale 

 

Prosjekter 
• Aksjonsforskning og bærekraft – 

folkehøgskolen for framtiden 
• Kjerne og identitet 
• Selvevalueringsprosjektet 

«Dannelse i undervisning og 
internat»  

• Forprosjekt: Digital 
læringsplattform/Itslearning 

• Forprosjekt og arbeid med å 
opprette Folkehøgskolens 
lederutdanning 

• Forprosjekt og søknad om 
deltakelse i EU-prosjektet Horizon, 
sammen med UiT, Massa Media og 
fem andre universitet i Europa 

 

• Folkehøgskolens lederutdanning 
• Aksjonsforskning og bærekraft – 

folkehøgskolen for framtiden 
• Selvevalueringsprosjektet «Dannelse i 

undervisning og internat» 
• Forprosjekt til «Mellom solskinn og 

ruskevær» 
• Digital læringsplattform/Itslearning 

Skolebesøk 
tilknyttet ulike 
prosjekter og 

utviklingsarbeid 

• Fana, Elverum, Trøndertun, Hadeland, 
Ringerike, Voss, Seljord, Hurdal Verk, 
Skjeberg, Åsane 

 

• Harstad, Pasvik, Hadeland, Hallingdal, 
SKAP, Holtekilen, Trøndertun, Peder 
Morset, Åsane 

Bidratt og deltatt 
på ulike samlinger 

og arrangement 

• Rektormøtet 2015 
• Lederforum 2015 
• Nordiska vårkonferansen 2015 
• Skolekonferanse på Nansenskolen 
• Distriktsmøter og planleggingsdager  
• Kurs for tillitsvalgte 
• FFD-konferanse om Højskolepædagogik  
• Regionale samlinger (Aksjonsforskning 

og bærekraft – folkehøgskolen for 
framtiden 

• SFHL-veckan 2015 
• FHF-styremøter 

• Rektormøtet 2016 
• Lederforum 2016 
• Distriktsmøter og planleggingsdager  
• Skolebesøk 
• Regionale samlinger (Aksjonsforskning 

og bærekraft) 
• Arendalsuka 2016 
• FHF-styremøter 

Annet 
• Innlegg i bladet Folkehøgskolen og 

på frilyntbloggen. 
• Besøk på FFD  
• Ledet møter i skoleutviklingsutvalget 

• Innlegg i bladet Folkehøgskolen og på 
frilyntbloggen. 

• Forskning – Doktorgradsymposium i 
Oslo 

• Ledet møter i skoleutviklingsutvalget 
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Her følger det en redegjørelse for de ulike hovedaktivitetene.  

 
Kurs og Konferanser 
Kurs og konferanser er en sentral del av det pedagogiske utviklingsarbeidet. Dette er en arena for 
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling.  
 

Kurs og Konferanser 2015 
 
Kurs for kjøkkenpersonale «Bærekraftig mat» 
23.-24. februar var det kurs for kjøkkenansatte i folkehøgskolen. På dette kurset var også ansatte tilknyttet IKF-skoler 
invitert, da kurset ble holdt i sammenheng med prosjektet «Aksjonsforskning og bærekraft», som har deltakerskoler 
som er tilknyttet både IF og IKF. Kurset opplevde stor pågang og ble fylt opp på kort tid.  
  
IKV-samling på Jæren 
På Jæren FHS ble det holdt kurs for IKV-personalet 27.-29. mai. Pedagogisk rådgiver bidro med foredrag og 
workshop.  
 
Kurs for nye ansatte i folkehøgskolen – lærere, skoleledere og praktisk personale 
10.-13. august var det kurs for nye lærere i folkehøgskolen. For første gang hadde vi også egne kurs for skoleledere 
og praktisk personale. Enkelte økter var felles, mens andre var tilpasset den enkelte yrkesgruppe. Det var gode 
tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. 
 
Samling for nye lærere i folkehøgskolen, del 2  
Vi hadde samling 2 i Oslo, den 7.-9. januar. Dette var samling for de nye ansatte som var på august-kurs i 2014. Vi 
brukte lokaler både på Folkehøgskolekontoret og Best Western.  
 
Samling for nye rektorer  
Hvert år inviteres alle som er nye i rollen som rektor eller inspektør til innføringskurs for å bli bedre kjent med 
grunntenkningen og rammevilkår i norsk frilynt folkehøgskole og bli litt tryggere rektor/leder på skolen. Fra 2015 er 
kurset utvidet til to dager og lagt sammen med de øvrige kursa for nye ansatte i folkehøgskolen.  
 
Selvevalueringskonferansen 2015 
27.-29. januar 2015 holdt vi en konferanse der temaet var kvalitetsutvikling av skolenes selvevalueringsrapport. 
Flere av skolene var også deltakere i selvevalueringsprosjektet «Dannelse i undervisning og internat».  Herbjørg 
Gloppen fra HiHm og Inge Vinje fra HSN var eksterne foredragsholdere.  

 

Kurs og Konferanser 2016 
 
Kurs for kjøkkenpersonale 
Den 29. feb-1. mars arrangerte Hadeland folkehøgskole i samarbeid med FIVH og Folkehøgskoleforbundet kurs for 
kjøkkenledere. Temaet var på ny «bærekraftig mat». Dette var et svært populært kurs og plassene (16 stk) var 
booket etter to dager.  

 
Kurs for nye lærere i folkehøgskolen, del 2 
Dette kurset ble avholdt i Kungälv 11.-13 april, i sammenheng med Nordiska idekonferansen og en samling for nye 
danske folkehøgskolelærere på det samme stedet. Det var kun 8 deltakere av totalt 16.  
 
Kurs for nye lærere i folkehøgskolen 
8.-11. august ble det avholdt kurs for nye lærere på Skiringssal folkehøgskole. Benedicte Hambro og Sindre Vinje 
var kursholdere. 26 deltakere. Gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. 
 
Kurs for nye skoleledere i folkehøgskolen 
Vi hadde også kurs for nye skoleledere, samtidig som vi hadde kurs for nye lærere. Det var seks stykker som deltok 
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på kurset. De hadde noen felles økter med lærerne, men mest eget opplegg. Også her var det gode 
tilbakemeldinger fra kursdeltakern. 
 

Kurs for nye praktisk personale I folkehøgskolen 
Praktisk personale hadde eget kurs som gikk parallelt med kurs for nye lærere og skoleledere. 15 deltakere. Enkelte felles 
økter, men mye eget opplegg. Kristin Smith var kursholder. Gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.  

 

Kurs for kontorledere 
Den 29. november var det kurs for kontorledere i Oslo. Vi hadde ingen eksterne foredragsholdere, men 
innlegg/foredrag fra sekretariatet og deltakerne selv. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi har som målsetting 
at hver yrkesgruppe i praktisk personale skal få kurs hvert andre år (dvs. et kurs pr. semester /vaktmester, 
internatleder, kjøkken og kontorleder).  

 

Prosjekter 
Det har vært flere spennende prosjekter i 2015 og 2016. En del av prosjektene har også vært omfattende og 
inkludert mange av landets folkehøgskoler. I enkelte prosjekter har det også vært et godt samarbeid med NKF, da 
prosjektene har omfavnet og vært åpne for skoler som er tilknyttet både IF og IKF.   

Prosjekter 2015 
Aksjonsforskning og bærekraft 
Aksjonsforskning og bærekraft er et fellesprosjekt sammen med FIVH, FHSR og NKF. Prosjektet er støttet av 
Sparebank 1 stiftelsen og Bergesensstiftelsen. Pedagogisk rådgiver var med i en koordinerende og utøvende 
prosjektgruppe som ledet prosjektet i samarbeid med Prof. Tom Tiller er vitenskapelig leder. Målet for prosjektet 
var å implementere bærekraft i undervisning og skoledrift. Vi startet med fire pilotskoler i skoleåret 2014/2015; 
Elverum, Sund, Sørlandet og Hurdal Verk. Vi fulgte disse skolene tett med flere skolebesøk og samlinger. Ut fra 
erfaringer fra dette første skoleåret inviterte vi alle landets skoler til å delta i prosjektet. 37 folkehøgskoler stilte 
med elever, skoleleder, lærer og en rep fra praktisk personale til oppstartssamling den 24. og 25. september.  Det 
ble en flott samling med 280 deltakere på Gardermoen. Gjennom skoleåret 2015/16 ble det avholdt flere 
regionale samlinger der deltakerskolene møttes til erfaringsutveksling. Høsten 2016 ble det avholdt en ny 
oppstartssamling på Lillestrøm. Prof. Tiller utarbeider, sammen med prosjektgruppa, en sluttrapport.  
 
Kjerne og identitet 
I 2014-2016 arbeidet vi med prosjektet «kjerne og identitet». Vi deltok på distriksmøter og inviterte til 
erfaringsutveksling og ideworkshops på hva som var frilynt folkehøgskole sin kjerne og identitet.  
 
Selvevalueringsprosjektet «Dannelse i undervisning og internat»  
Fra 2013 til 2015 gjennomførte vi selvevalueringsprosjektet «Dannelse i undervisning og internat». Her jobbet 
kartla skolene hvordan de arbeidet med dannelse i skolehverdagen. Det ble arrangert flere samlinger og 
Questback-undersøkelser som gav skolene verdifull informasjon til videre arbeid.   
 
Forprosjekt: Digital læringsplattform/Itslearning 
Allerede i 2014 hadde vi kontakt med flere tilbydere av LMS (Digitale læringsplattformer), og etter flere runder etter 
vi opp med å satse på en videreutvikling av WIS, slik at den kunne fungere som en plattform også for elever og 
ansatte. Da dette arbeidet ikke førte frem arbeidet vi videre med Itslearning som hadde et ferdig konsept – og så på 
mulighetene på hvordan dette kunne brukes og implementeres i folkehøgskolene. Målsettingen var å kunne 
presentere løsningen på Rektormøtet 2016.  
 
Forprosjekt og arbeid med å opprette Folkehøgskolens lederutdanning 
Vi hadde flere arbeidsmøter med HSN og NLA med en målsetting om å sette i gang en lederutdanning for ansatte i 
folkehøgskolen.   
 
Forprosjekt og søknad om deltakelse i EU-prosjektet Horizon, sammen med UiT, Massa Media og fem andre 
universitet i Europa 
Folkehøgskoleforbundet og NKF ble invitert til å være med som deltakere i en søknad for å bli med i EU-prosjektet 
Horizon. Vi deltok som partner til UiT. Sammen med UiT var det fem andre universitet, samt svenske MASSA 
media som stod bak søknaden. Vi fikk dessverre ikke tilslag på søknaden og dette prosjektet ble det ikke noe av.   
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Prosjekter 2016 
Folkehøgskolens lederutdanning 
I juni 2016 start første kull med studenter på Folkehøgskolens lederutdanning. Dette er et samarbeidsprosjekt 
mellom NLA, NKF, FHF og HSN. Det er HSN som har det faglig og administrative ansvaret. Det var 27 studenter ved 
oppstart og de skal ha syv samlinger på henholdsvis NLA og HSN frem til februar 2018.  
 
Aksjonsforskning og bærekraft 
Det første ordinære «driftsåret» i prosjektet gikk bra, men det gikk med mye tid og ressurser. Det ble en vellykket 
ny oppstartssamling med 180 deltakere på Lillestrøm i august. NB! Etter 2016 har vi ikke flere eksterne midler og 
må drifte prosjektet ut fra eget budsjett. Prosjektet ble kjørt påå samme mal som i 2015/16, med eget individuelt 
arbeid på de enkelte skolene og regionale samlinger. Alle skolene skriver rapport i form av GLL (Gjort, lært, lurt), 
som danner det empiriske grunnlaget for sluttrapporten.  
 
Digital læringsplattform, Itslearning 
Vi fikk en rammeavtale med Itslearning der den enkelte folkehøgskole kan knytte seg til den digitale 
læringsplattformen. Tilbudet ble lansert under rektormøtet 2016 og 22 skoler knyttet seg opp mot Itslearning i 
løpet avd et første driftsåret. Det ble arrangert flere samlinger for skoler som brukte plattformen, både analogt og 
nettbasert. 
 
Forprosjekt til «Mellom solskinn og ruskevær» 
Etter innspill fra flere skoler og ansatte satte vi i gang et forarbeid til å utarbeide en strategi for hvordan vi kan 
styrke de ansatte sin kompetanse i å jobbe med elevene sin psykiske helse og styrke dem i deres livsmestring. Ida 
Falchenberg var sentral i dette arbeidet. Målet er at vi i 2017 skal kunne inviterer skoler til å være med på et 
pilotprosjekt der vi jobber med ulik tilnærming til emnet og lærer av hverandre.  

Forprosjekt til «Hvem er vi, hva gjør vi og hvor vil vi?» 
I 2016 begynte vi på forarbeidet til prosjektet «Hvem er vi, hva gjør vi og hvor vil vi». Dette er en fortsettelse av 
prosjektet «Kjerne og identitet». Våren 2017 vil vi invitere skoler til å bli med på et pilotprosjekt der vi vil jobbe med 
denne tematikken. På samme måte som i «Mellom solskinn og ruskevær» ønsker vi å jobbe med skoler som bruker 
noe ulik tilnærming for å arbeide med temaet. Et klart mål i dette prosjektet er at vi prøver å identifisere hvilke 
felles trekk vi finner i skoleslaget når vi ser på innhold og sammenheng mellom verdigrunnlag, praksis og formål.  
 

Skolebesøk tilknyttet ulike prosjekter og utviklingsarbeid 
Det vil hvert år være besøk på ulike folkehøgskoler, enten via deres deltakelse i prosjekter eller via lokale 
utviklingsprosjekter. Det kan også være man har innhentet bistand til konkrete arbeidsoppgaver.   

Skolebesøk tilknyttet ulike prosjekter og utviklingsarbeid 2015 
• Fana, Elverum, Trøndertun, Hadeland, Ringerike, Voss, Seljord, Hurdal Verk, Skjeberg, Åsane 

 

Skolebesøk tilknyttet ulike prosjekter og utviklingsarbeid 2016 
• Harstad, Pasvik, Hadeland, Hallingdal, SKAP, Holtekilen, Trøndertun, Peder Morset, Åsane 

 

Bidratt og deltatt på ulike samlinger og arrangement  
Leder av det pedagogiske utviklingsarbeidet deltar på adekvate samlinger gjennom året. Grad av bidrag og aktiv 
deltakelse (foredrag, organisering, lede workshops etc.) varierer.  

Bidratt og deltatt på ulike samlinger og arrangement 2015 
• Rektormøtet 2015 
• Lederforum 2015 
• Nordiska vårkonferansen 2015 
• Skolekonferanse på Nansenskolen 
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• Distriktsmøter og planleggingsdager  
• Kurs for tillitsvalgte 
• FFD-konferanse om Højskolepædagogik  
• Regionale samlinger (Aksjonsforskning og bærekraft) 
• SFHL-veckan 2015 
• FHF-styremøter 

 

Bidratt og deltatt på ulike samlinger og arrangement 2016 
• Rektormøtet 2015 
• Lederforum 2015 
• Distriktsmøter og planleggingsdager  
• Folkehøgskolens lederutdanning 
• Aksjonsforskning og bærekraft (Oppstartsamling, regionale samlinger, andre samlinger) 
• FHF-styremøter 
• Mentorordningen 

 

Annet 
Annet 2015 
• Innlegg i bladet Folkehøgskolen og på frilyntbloggen. 
• Besøk på FFD  
• Ledet møter i skoleutviklingsutvalget 

Annet 2016 
• Innlegg i bladet Folkehøgskolen og på frilyntbloggen. 
• Forskning – Doktorgradsymposium i Oslo 
• Ledet møter i skoleutviklingsutvalget 

 

 
---- 
 
For Folkehøgskoleforbundet 
 
 
 
Sindre Findal Vinje    Knut Simble 
Rådgiver pedagogisk utvikling   Generalsektretær 
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FOLKEHØGSKOLERÅDET 
Årsmelding 2015 

 
 

 
1. Sammensetning av Rådet 

Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder 1. halvår, nestleder 2. halvår 
Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), nestleder 1. halvår, leder 2. halvår 
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF) 
Hilde Maria Nicolaisen, NKF/Kjersti Versto Roheim (IKF)   
Åsmund Mjelva, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) 
Bodil Nystad, IF/Mona Økland (FHF) 
Odd Arild Netland, sekretær 
  

2. Underutvalg 
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalg. 
Årsmeldingene følger som vedlegg. 
 

3. Møtevirksomhet 
Folkehøgskolerådet har i 2015 hatt 6 rådsmøter. 
 

4.  Rundskriv til skolene 
Folkehøgskolerådet har sendt ut 29 rundskriv i 2015. Alle rundskrivene er lagt ut på 
Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskole.no/fhsr .  
 

5. Saker i 2015 
5.1  Rektormøtet 2015 
Rektormøtet 2015 ble gjennomført på Clarion Hotel Admiral i Bergen i uke 3. Dagen før rektormøtet 
ble det avholdt et administrasjonskurs. 
 
5.2  Overførte midler fra skolene 
Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet, som igjen fordeler 
midlene til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for tillitsvalgt og ressurs til 
sentralt tillitsvalgt, er videreført i 2015. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene 
kr. 5 158 999 i 2015.  
 
5.3  Pu-midler 
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2015 
For 2015 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 592 000 kroner og følgende utbetalinger er gjort: 

 
1. Reisestipend      kr.        67 400 
2. Organisasjonene     kr. 2 320 000 
3. Ped. for de rike, rektormøte    kr.    110 000 
5. Distriktsmøter      kr.             50 000 
Sum       kr.  2 547 400 
Overført til 2016           44 600 
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5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2016 
For 2016 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 682 600 (2 638 000 overført fra skolene og  
44 600 overført fra 2015) og har gjort følgende tildelinger: 

 
1. Reisestipend      kr.      125 500 
2. Organisasjonene og skolene    kr. 2 389 000 
3. Ped. for de rike, rektormøte    kr.    113 000 
5. Distriktsmøter      kr.             50 000 
Sum       kr.  2 677 500 
Ubenyttet               5 100 
 
 

5.4.  Læringsprogram for folkehøgskolene: 
Ungdomsforskere og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden 
I 2014 startet fellesprosjektet med Framtiden i våre hender om bærekraftige skoler i en bærekraftig 
verden. Skoleåret 2014-15 ble det gjennomført et pilotprosjekt med Sund, Elverum, Hurdal Verk og 
Sørlandet. For skoleåret 2015/16 er 40 av folkehøgskolene med. Prosjektet er tenkt gjennomført i 
2014-16/17 og er så langt støttet med totalt 2 millioner kroner fra Bergesenstiftelsen og 1,5 millioner 
kroner fra Sparebankstiftelsen. Fra folkehøgskolenes side ledes arbeidet av de to sentrale pedagogiske 
konsulentene og Internasjonal sekretær. Læringsmetoden som brukes er aksjonslæring. Til dette, og til 
det vitenskapelige arbeidet er professor Tom Tiller engasjert.  
Fra høsten 2015 følgeforskes prosjektet fra universitetet i Tromsø. 
Det arbeides aktivt for å få til en fullfinansiering av prosjektet. 
 
5.5. Mentorordningen i folkehøgskolen 
Etter en presentasjon for statsråd Røe Isaksen før jul i 2014, ble Rådet kontaktet av departementet og 
bedt om å redegjøre for mentorordningen ved danske folkehøgskoler. Dette resulterte i flere møter med 
departementet gjennom hele 2015 og endte opp med at KD bevilget 1 410 000 kroner til et 
pilotprosjekt, hvor Risøy, Skiringssal og Ringerike skal gjennomføre en mentorordning i 2016/17 for 
elever som ikke har fullført videregående skole. Prosjektet ledes av Øyvind Brandt. 
 
5.6. Vikar for tillitsvalgt 
Folkehøgskolerådet har i 2015 hatt til disposisjon kr. 1 825 723 og betalt ut kr.1 732 906,- til vikar for 
tillitsvalgt. Resten på kr. 92 816 er overført til bruk i 2016.  
 
5.6 Oppholdspenger for 2016/2017 
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2015/2016, vil det være 
forsvarlig å øke prisene med 2,62 % for skoleåret 2016/17 Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt 
ut til skolene som rundskriv. 
  
5.7 Kopinor  
For 2015 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale om 
fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Skolenes andel er 
beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år. 
 
5.8  Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet 
Folkehøgskolerådet har i 2015 vært med på to møter med politikk ledelse i KD. Det første for å sikre 
tilskuddet til oppstart av SKAP folkehøyskole og det andre hvor temaet var dugnad for unge 
flyktninger. 
 
5.9  Kontakt med Kunnskapsdepartementet 
Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet. 
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5.10  Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene 
Folkehøgskolerådet har i 2015 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget og 
i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. 
 
5.11 Statsbudsjettet for år 2016 
Opprinnelig forslaget til kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på kr. 802 millioner 
kroner etter en kostnadsjustering på 2,7 prosent. Tilskuddselevtallet var noe lavere for 2016 enn 2015, 
men tilskuddet ble ikke redusert av den grunn. Ved en inkurie var det uteglemt fullt tilskudd til 
Kristiansand fhs. De resterende 4,9 millionene er tatt med i beløpet 802 millioner og lovet tatt inn i 
RNB våren 2016. På grunn av den ekstraordinære flyktningsituasjonen ble det lagt fram en 
tilleggsproposisjon hvor tilskuddet til folkehøgskolene ble redusert med 10 millioner kroner. Stortinget 
nullet ut reduksjonen slik at tilskuddet ble som forventet.  
 
5.12 Flyktninger på folkehøgskoler  
Som en reaksjon på et foreslått kutt på 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016 og 
statsministerens oppfordring til dugnad for å ta imot flyktninger, foreslo Folkehøgskolerådet en aktiv 
deltakelse fra skolenes side. Resultatet ble at folkehøgskolene stilte 280 plasser til disposisjon for unge 
flyktninger og asylsøkere fra januar 2016. Etter drøftinger med kunnskaps- og justisdepartementet og 
IMDi ble det satt opp veiledende satser for skolene og kommunene. Det er et ønske om at ordningen 
videreføres skoleåret 2016/17. 
 
 
5.13 Økonomi 
 
5.13.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet 
I budsjett for 2016 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med 2,7 
prosent. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet som ble 
fulgt av Utdanningsdirektoratet. 
 
5.13.2  Kostnadsundersøkelse   
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi, men har ikke 
gjennomført kostnadsundersøkelse ved skolene for 2014. Undersøkelse gjennomføres for 2015. 
 
5.13.3 Husleietilskudd 
Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger 
fram til 1. september og godkjent nye prosjekter for støtte i 2016. 
Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2016 til 
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 59 500 000 kroner som husleietilskudd i 
2016.  41 314 426 kroner av disse med en rentefot på 3,1 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag 
og 18 185 574 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet. 
For arbeidet har Rådet avsatt kr. 100 000 av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet.  
 
5.13.4 Forskjellig merverdiordning på privateide og fylkeseide folkehøgskoler 
Folkehøgskolerådet har tatt opp den forskjellige ordningen når det gjelder merverdikompensasjon på 
privateide og fylkeseide folkehøgskoler med kontrollorganet ESA. ESA ba om en bedre begrunnelse av 
henvendelsen og Rådet har drøftet saken med advokat. Advokaten er ikke sikker på om vi når fram med 
saken overfor ESA og det vil koste et vesentlig beløp å forberede saken. Rådet vil undersøke om det er 
mulig å løfte saken inn i det politiske miljøet. 
 
 
5.14 Beregning av elevtall/arbeid med Navi Sentralbase  
Folkehøgskolerådet har også i 2015 arbeidet med og kontrollsikret dataene i Navi Sentralbase. 
 

45



 
5.15  Nye folkehøgskoler 
Tustna/Jappe Ippes folkehøgskole, Eresfjord folkehøgskole, Ørskog folkehøgskole, Skap 
folkehøgskole i Mandal og Sjunkhatten folkehøgskole søkte om godkjenning i 2015. SKAP fikk 
godkjenning for oppstart høsten 2016.  
 
5.16  Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen 
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på 
vegne av Rådet – se vedlagte årsmelding. 
Folkehøgskolerådet takker internasjonal sekretær og utvalget for innsats og godt utført arbeid. 
 
5.17 Økonomiarbeid i folkehøgskolen 
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av 
Rådet – se vedlagte årsmelding. 
Folkehøgskolerådet takker økonomisekretær og utvalget for innsats og godt utført arbeid. 
 
5.18  Fondet for folkehøgskolen 
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2015 –  
se vedlagte årsmelding. 
 
5.19 Arendalsuka 2015 
Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka. 
 
 
6.  Nordisk arbeid 
Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd.  
 
 
7. Folkehøgskoleordbok 
Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre 
interesserte. www.folkehogskole.no/fhsr/ 
 
 
8.  Internettadresser 
Folkehøgskolerådet:   www.folkehogskole.no/fhsr 
Internasjonalt Utvalg:  www.folkehogskole.no/iu 
Økonomiutvalget:   www.folkehogskole.no/fhsr 
Fondet for folkehøgskolen:  www.folkehogskole.no/fhsr 
 
 
Oslo 8. mars 2016 
 
 
Edgar Fredriksen /s/      Odd Arild Netland /s/ 
leder        sekretær 
 
Vedlegg: 

1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2015 
2. Økonomiutvalget - årsmelding 2015 
3. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2015 
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Vedlegg 1 
 

 
ÅRSMELDING FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) 2015 

Medlemmer av IU 2015 
Totalt fire medlemmer, to fra NKF og to fra FHF: 

 
Anders Hals, Sund folkehøgskole (siste møte 18. sept.) 

Kristine E. Morton, Folkehøgskolen Nord-Norge (fra 1. okt.)  
Ola Mo, Viken folkehøgskole (permisjon våren 2015) 

Ato Owusu-Addo, Borgund folkehøgskole 
Geir Prøven, Elverum folkehøgskole 

 

Internasjonal sekretær   
 

Kristine E. Morton (januar - mars) 
Brita Phuthi (april – desember) 

 

 
INTERNT ARBEID 

IU jobber blant annet med informasjonsarbeid, stimulere til debatt, endre holdninger, samt oppfordre til internasjonalt 
engasjement i folkehøgskolen med høy kvalitet. Som pådriver for dette har internasjonal sekretær i2015 deltatt på 
rektormøte, kurs for nytilsatte, kjøkkenkurs, Nord-Norsk distriktsmøte, FHFs landsmøte og holdt seminar på 9 
folkehøgskoler. I løpet av 2015 har IU hatt 5 møter og behandlet 37 saker.  
Seminar i regi av IU 
Internasjonalt seminar: «Læring for bærekraftig utvikling» 
For ansatte i folkehøgskolen: 26.-27. november i Oslo (Anker hotell/Sagene samfunnshus). 
Presentasjon ved bydel Sagene om omstilling til bærekraftig samfunn. Gründeren Siri Mittet fortalte om kaffegrut-
prosjekt/bedrift og deltakerne laget kaffeskrubb. Mauricio Deliz ga innføring i å drive omstillingsarbeid for en mer 
bærekraftig utvikling. På dag to var det erfaringsdeling av undervisningsopplegg og bærekraftige driftstiltak. Ola Mo og 
Øyvind Ekse fortalte om Musikkfolkehøgskolen Viken sitt kulturutvekslingsprogram. Ca. 20 deltakere dag 1 og 30 
deltakere dag 2. Gode tilbakemeldinger i evalueringen.  
 
Skolebesøk 
I 2015 har int. sekr. gjennomført 9 skolebesøk (Molde, Stavern, Åsane, Follo, Holtekilen, Lofoten, Vefsn, Haugetun og 
Sogndal folkehøgskole). Skolebesøkene har hatt «Pedagogikk for de rike» (PfR) som overordnet tema. PfR defineres som 
«endring av holdning og handling for en bedre og mer rettferdig verden gjennom økt forståelse av individets rolle som 
ansvarlig samfunnsborger i en global nord/sør kontekst». Opplegget ble tilpasset skolenes ønsker og behov. Ved 
skolebesøk har int. sekr. hatt møte med ansatte om skolens internasjonale engasjement med fokus på skolens 
verdisyn/kompetansemål og forankring av disse i undervisning og drift.  
 
Media 
IU har fast spalte i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen, og har i tillegg skrevet noen artikler 
til bladene i løpet av 2015. IU har lagt ut aktuelle nyheter på www.folkehogskole.no/iu og oppdatert ressursbanken med nye 
undervisningsopplegg/driftstiltak hentet fra internasjonalt seminar. Nettsiden er ikke særlig brukervennlig, og IU har i 2015 
søkt om midler til utbedring av nettsiden (fra Inter-Folk og Norad).  

 
EKSTERNE SAMARBEID 

Internasjonal sekretær har deltatt på samlinger, møter og konferanser hvor det er aktuelt å fremme folkehøgskolen og/eller 
få faglig informasjon som bør spres i folkehøgskolelandskapet. I 2015 har int. sekr. deltatt på bl.a. Ungt Lederskap-
konferansen til Fredskorpset, presentert på den internasjonale «Utdanning for alle-konferansen» i regi av UNESCO m.fl., 
samt arrangert frokostseminar om Ludvigsenutvalgets «Fremtidens skole», i samarbeid med RORG-sekretariatet og Røde 
Kors.  
RammeavtaleORGanisasjoner (RORG-samarbeidet) 
Samarbeidet blant organisasjoner som gjennom rammeavtaler driver folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle 
nord/sør- og utviklingsspørsmål er en naturlig møtearena for IU. I 2015 har det vært særlig fokus på statsbudsjettet og 
informasjonsstøtten. Int. sekr. har deltatt på flere medlemsmøter og hatt jevnlig kontakt med RORG-samarbeidet i den 
forbindelse. 
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Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden 
I 2015 har prosjektet avsluttet pilotåret og invitert samtlige norske folkehøgskoler til å delta i prosjektet fra høsten 2015. 
Int. sekr. er medlem av prosjektgruppa og har deltatt på flere møter i gruppa i løpet av året. Int.sekr. har også vært på bl.a. 
pilotskolebesøk, deltatt på to prosjektsamlinger i Tromsø, holdt workshop på rektormøtet, bidratt på kjøkkenkurs om 
bærekraftig mat, vært med å arrangere oppstartsamling 24.-25. september for de 41 påmeldte folkehøgskolene (ca. 180 
deltakere), arrangert «åpent hus» og erfaringssamling.   
 
Norad 
2015 har vært et spennende år i forhold til informasjonsstøtten. Etter mye politisk debatt ble det endelig avgjort at 
informasjonsstøtten opprettholdes på samme nivå som tidligere i statsbudsjettet. Int. sekr. har deltatt på informasjonsmøter i 
regi av Norad/RORG-samarbeidet og søkt om både tilleggsmidler for 2015 og nye midler for 2016. Tilleggsmidler ble ikke 
tildelt. Søknaden for 2016 var i nytt format og svært arbeidskrevende å ferdigstille. Det ble kun utlyst midler for 1 år, altså 
ikke nye rammeavtaler. I forbindelse med søknad for 2016 utarbeidet IU strategiplaner for 2016-2020. Det ble også 
utarbeidet etiske retningslinjer, samt økonomimanual og innkjøpsrutiner.  
Tilbakemeldingene fra Norad på IUs årsrapport for 2014 var generelt gode, deriblant at rapporten var mer utfyllende en 
tidligere, og at den beskrev gjennomførte aktiviteter godt.  
 
Nordisk folkehøgskolesamarbeid 
I 2015 har FOLAC/Nordisk Folkehøgskoleråd fått innvilget økonomisk støtte av Nordplus til et nordisk 
folkehøgskoleprosjekt om FNs nye bærekrafts mål, som i hovedsak er for skoleåret 2015-16. Int. sekr. sitter i 
styringsgruppen og deltok på møte i Stockholm i september. Det norske bidraget er aksjonsforskning- og 
bærekraftprosjektet, og fra Norge deltar to pedagoger fra henholdsvis Hurdal Verk og Elverum folkehøgskole. Resultater 
skal presenteres på Vårkonferansen i april 2016. Begge lærerne bidrog med å dele erfaringer fra prosjektet under 
internasjonalt seminar i november 2015.  
 
Nordisk etterutdanning: Kunnskap for bærekraftig utvikling 
Int. sekr. er medlem av en nordisk ressursgruppe for den nordiske etterutdanningen «Kunnskap for bærekraftig utvikling», 
som avsluttet sitt pilotprosjekt våren 2015. Utdanningen er i regi av Nordisk nettverk for Voksnes Læring (NVL) i 
samarbeid med flere organisasjoner/institusjoner og med økonomisk støtte fra Nordisk ministerråd. Tre 
folkehøgskoleansatte tok pilotutdanningen (15 studiepoeng) og int. sekr. deltok på utdanningens siste samling i Finland i 
april 2015. Her var det også arbeidsmøte i ressursgruppen hvor strategi for en videreføring av utdanningen ble lagt. 
Prosjektet fikk i løpet av sommeren 2015 videreført støtte, og i løpet av høsten 2015 har ressursgruppen jobbet med 
videreutvikling av utdanningen for ny oppstart våren 2016. (http://nvl.org/hallbar-utveckling).  
 
Utdanning for bærekraftig utvikling  
Int. sekr. holdt en presentasjon om folkehøgskolenes bidrag for å nå tusenårsmålet «utdanning for alle» under overskriften 
«Lifelong Learning for Youth and Adults» på en internasjonale konferanse i Oslo i april 2015 i regi av UNESCO m.fl.  
 
I samarbeid med RORG-sekretariatet og Røde Kors arrangerte IU et frokostseminar med tittelen «Fremtidens skole i et 
globalt perspektiv?» i forbindelse med at Ludvigsen utvalgets NOU «Fremtidens skole» var på høring. 17 personer som 
representerte 15 organisasjoner deltok på seminaret og flere sendte inn høringssvar med innspill til økt og mer nyansert 
globalt fokus, samt sterkere vekt på utdanning for bærekraftig utvikling. Folkehøgskolerådet sendte også inn høringssvar.  
 
Fairtrade 
Merkeordningen for rettferdig handel promoteres ovenfor skolene som et handlingsalternativ som bidrar til bedre 
arbeidsvilkår i sør. Int. sekr samarbeider med Fairtrade Norge om dette arbeidet. Ved utgangen av 2015 var det 14 
Fairtrade-folkehøgskoler (økt med 2 skoler siden 2014). IU har også promotert handelsrollespillet «ToughRoad» som kan 
bestilles gjennom KFUK-KFUM Global.  
 
Miljøsertifisering 
For at folkehøgskolene skal ta miljøansvar oppfordres de til å ha fokus på miljø i drift og undervisning. Sertifiseringene 
Miljøfyrtårn og Grønt Flagg promoteres av IU. Antall Grønt Flagg skoler: 4 (Rønningen, Manger, Holtekilen og 
Sunnmøre) Antall Miljøfyrtårn: 4 (Lundheim, Ringerike, Skjeberg, Risøy, ). 2 folkehøgskoler er også debio-sertifisert 
(Fosen og Sund).  
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Vedlegg 2 
 
 
ÅRSMELDING – ØKONOMIUTVALGET - 2015 
 
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene: 

Johan Smit, leder 
Erling Helland, NKF - møtesekretær 
Mai-Evy Bakken, FHF frem til 1.8.2015 
Inger Veiteberg, FHF fra 1.8.2015 
Dag Folkvord, FHF 
Stein Holt, NKF 
Øystein Sundvoll frem til 1.8.2015 

 
Utvalget har hatt 4 møter og drøftet 32 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i Folkehøgskolerådet. 
 
De viktigste sakene i 2015 har vært:  
 

• Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2015 og 2016. 
Det ble tatt delvis hensyn til økt elevtall i statsbudsjettet. 
 

• ØU har bedt Folkehøgskolerådet å ta opp momskompensasjon med ESA. 
 

• ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle folkehøgskolene. 
 

• Har gjennomført undersøkelse på organisering av elevinnbetalinger. 
 

• Arrangert en Økonomikonferanse. 
  

• Oppholdspenger/kostpenger for 2016-2017 er foreslått økt med 2,62% fra 2015-16. Konsumprisøkningen var på 
1,82% og lønnskostnadene 3,11%. Gjennomsnittsskolen tar kr 66 701,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 1 984 i 
innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad på folkehøgskolene er kr. 105 441. 
 

• Fastsetting av rentesats til bruk ved utregning husleietilskudd i 2016. 59 500 000 kroner ble fordeltsom 
husleietilskudd, 41 314 426 kroner av disse med en rentefot på 3,1 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og 
18 185 574 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet. 
 
 

Oslo, 31.01.2016  
Johan Smit - leder-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49



 
Vedlegg 3 
 
 
FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN 
ÅRSMELDING 2015 
 
1.  Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen 

Øyvind Brandt, FHF, leder første halvår, nestleder andre halvår. 
Edgar Fredriksen, NKF, nestleder første halvår, leder andre halvår. 
Kjell Konstali, IKF 
Åsmund Mjelva IF 
Bodil Nystad, IF/Mona Økland FHF 
Hilde Maria Espelid, NKF/ Kjersti Versto Roheim IKF 
Odd Arild Netland, sekretær 

 
 
2.  Møtevirksomhet 

Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2015, 2. september. 
 
 
3.  Utbetaling av midler for 2015 

FHF er tildelt kr. 20 000 til trykking av hefter om «Danning og etikk i fhs».  
Beløpet er ennå ikke utbetalt. 
 
 

4.  Tildeling av midler for 2016 
Styret vedtok i sitt møte 2. september 2015 at det ikke tildeles midler fra fondet i 2016 og at fondets innretning 
utredes i 2016. 
 
 

5.  Fondskapitalen 
 
Fondskapital 01.01.15     986 360  
Renteinntekter     11 560  
            

Fondskapital 31.12.14 (innestående på konto)    997 920  

Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 (ennå ikke utbetalt)  -20 000  

            

Disponibel fondskapital 31.12.15      977 920  
 
 
 
 
Oslo 8. mars 2016 
 
Edgar Fredriksen /s/      Odd Arild Netland /s/  
leder i Folkehøgskolerådet     sekretær i Folkehøgskolerådet 
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FOLKEHØGSKOLERÅDET 
Årsmelding 2016 

 
 

 
1. Sammensetning av Rådet 

Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), leder. 
Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), nestleder. 
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF) 
Kjersti Versto Roheim (IKF)   
Åsmund Mjelva/Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) 
Mona Økland (FHF) 
Odd Arild Netland, sekretær 
  

2. Underutvalg 
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalg. 
Årsmeldingene følger som vedlegg. 
 

3. Møtevirksomhet 
Folkehøgskolerådet har i 2016 hatt 6 rådsmøter. 
 

4.  Rundskriv til skolene 
Folkehøgskolerådet har sendt ut 27 rundskriv i 2016. Alle rundskrivene er lagt ut på 
Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskole.no/fhsr .  
 

5. Saker i 2016 
5.1  Rektormøtet 2016 
Rektormøtet 2016 ble gjennomført i Bodø i uke 3. Dagen før rektormøtet ble det avholdt et 
administrasjonskurs. Rådet har dekket rundt 150 000 kroner for gjennomføringen av møtet. 
 
5.2  Overførte midler fra skolene 
Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet, som igjen fordeler 
midlene til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for tillitsvalgt og ressurs til 
sentralt tillitsvalgt, er videreført i 2016. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene 
kr. 5 231 694 i 2016.  
 
5.3  Pu-midler 
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2016 

For 2016 har Folkehøgskolerådet hatt til disposisjon kr. 2 674 500 og har gjort følgende 
tildelinger/utbetalinger: 
 
1. Reisestipend      kr.      125 500 
2. Organisasjonene og skolene    kr. 2 389 000 
3. Int. arbeid og rektormøte    kr.    110 000 
4. Distriktsmøter      kr.             50 000 
Sum       kr.  2 674 500 
Ubenyttet               5 100 
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5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2017 
For 2017 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 730 100 og har gjort følgende tildelinger: 

 
1. Reisestipend      kr.      125 500 
2. Organisasjonene og skolene    kr. 2 480 100 
3. Int. arb. og rektormøte     kr.    100 000 
5. Distriktsmøter      kr.             50 000 
Sum       kr.  2 730 100 
 
 

5.4.  Læringsprogram for folkehøgskolene: 
Ungdomsforskere og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden 
Prosjektet startet opp i 2014 som et fellesprosjektet med Framtiden i våre hender om bærekraftige 
skoler i en bærekraftig verden med fire pilotskoler: Sund, Elverum, Hurdal Verk og Sørlandet. 
Pilotprosjektet ble videreført skoleåret 2015/16 med 40 folkehøgskoler og i 2016/17 er  xx  skoler 
med. Prosjektet er støttet med totalt 2 millioner kroner fra Bergesenstiftelsen og 1,5 millioner kroner 
fra Sparebankstiftelsen. Fra folkehøgskolenes side ledes arbeidet av de to sentrale pedagogiske 
konsulentene og Internasjonal sekretær. Læringsmetoden som brukes er aksjonslæring. Til dette, og til 
det vitenskapelige arbeidet er professor Tom Tiller engasjert.  
Prosjektet avsluttes våren 2017. 
 
5.5. Mentorordningen i folkehøgskolen 
Risøy, Skiringssal og Ringerike folkehøgskole startet i 2016 opp et pilotprosjekt om mentorer for 
folkehøgskoleelever som ikke har fullført videregående skole. Prosjektet ledes av Øyvind Brandt. 
Prosjektet er søkt utvidet og videreført skoleåret 2017/18. 
 
5.6. Vikar for tillitsvalgt 
Folkehøgskolerådet har i 2016 hatt til disposisjon kr. 1 878 000 og betalt ut kr.1 755 851,- til vikar for 
tillitsvalgt. Resten på kr. 122 149 er foreslått overført til forskningsfondet.  
 
5.6 Oppholdspenger for 2017/2018 
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2016/2017, vil det være 
forsvarlig å øke prisene med 2,62 % for skoleåret 2017/18 Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt 
ut til skolene som rundskriv. 
  
5.7 Kopinor  
For 2016 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale om 
fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Skolenes andel er 
beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år. 
 
5.8  Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet 
Folkehøgskolerådet har i 2016 vært i møter med politisk ledelse i KD. Temaer for møtene har vært. 
Justeringer/endringer av forskriftene for folkehøgskoler, mentorordningen og koordinering av 
flyktningearbeidet. 
 
5.9  Kontakt med Kunnskapsdepartementet 
Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet. 
5.10  Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene 
Folkehøgskolerådet har i 2016 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget og 
i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Spesielt er det satt fokus på elleve måneders 
studiestøtte, bærekraftprosjektet, tilskudd til koordinering av flyktninger og mentorordningen. 
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5.11 Statsbudsjettet for år 2017 
Opprinnelig forslaget til kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på nesten kr. 829 
millioner kroner etter en kostnadsjustering på 2,5 prosent. Dette var omtrent som forventet. Imidlertid 
ble ikke folkehøgskoleelevene tilgodesett med muligheten til elleve måneders studiestøtte. Det ble 
heller ikke bevilget midler til bærekraftprosjektet med Framtiden i våre hender og til koordineringen 
av flyktninger på folkehøgskoler. Trykket på elleve måneders studiestøtte er videreført inn i 2017. 
 
5.12 Flyktninger på folkehøgskoler  
Folkehøgskolerådet har i 2016 koordinert opptaket av enslige mindreårige flyktninger og unge 
flyktninger på folkehøgskoler. Til dette har Rådet mottatt 300 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet. 
Tilsammen har det i skoleåret 2016/17 vært rundt 100 flyktninger fordelt på 20 folkehøgskoler. 
 
 
5.13 Økonomi 
 
5.13.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet 
I budsjett for 2017 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med 2,5 
prosent. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet. 
Forslaget ble fulgt på de fleste punktene, men med lavere tilskudd til SKAP og Fhs Nord-Norge og 
tilsvarende økning på de resterende skolene. Disse skolene har klaget avgjørelsen inn for 
Kunnskapsdepartementet. 
 
5.13.2  Økonomianalyse   
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi. Det er gjennomført 
en økonomianalyse for 2015 som er gjort kjent for skolene. Det vil også bli gjennomført en tilsvarende 
analyse for 2016. 
 
5.13.3 Husleietilskudd 
Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger 
fram til 1. september og godkjent nye prosjekter for støtte i 2017. 
Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2017 til 
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 60 100 000 kroner som husleietilskudd i 
2017.  39 914 654 kroner av disse med en rentefot på 3,0 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag 
og 20 185 348 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet. 
For arbeidet har Rådet avsatt kr. 100 000 av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet.  
 
5.13.4 Forskjellig merverdiordning på privateide og fylkeseide folkehøgskoler 
Folkehøgskolerådet har tatt opp den forskjellige ordningen når det gjelder merverdikompensasjon på 
privateide og fylkeseide folkehøgskoler med kontrollorganet ESA. ESA ba om en bedre begrunnelse av 
henvendelsen og Rådet har drøftet saken med advokat. Advokaten er ikke sikker på om vi når fram med 
saken overfor ESA og det vil koste et vesentlig beløp å forberede saken. Rådet fattet vedtak om å la saken 
hvile og ikke gjøre flere initiativ på det nåværende tidspunkt. 
 
 
5.14 Beregning av elevtall/arbeid med Navi Sentralbase  
Folkehøgskolerådet har også i 2016 arbeidet med og kontrollsikret dataene i Navi Sentralbase. 
 
 
5.15  Nye folkehøgskoler 
SKAP folkehøgskole startet opp høsten 2016.  Følgende søkte i 2016 om tillatelse til oppstart høsten 
2017: Jappe Ippes folkehøgskole, Eresfjord folkehøgskole, Ørskog folkehøgskole, Fhs helse, Goethes 
fhs, Nordkapp fhs og Sjunkhatten folkehøgskole. Ingen av søkerne fikk ja til oppstart i 2017. 
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5.16  Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen 
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på 
vegne av Rådet – se vedlagte årsmelding. 
Folkehøgskolerådet takker internasjonal sekretær og utvalget for innsats og godt utført arbeid. 
 
5.17 Økonomiarbeid i folkehøgskolen 
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av 
Rådet – se vedlagte årsmelding. 
Folkehøgskolerådet takker økonomisekretær og utvalget for innsats og godt utført arbeid. 
 
5.18  Fondet for folkehøgskolen 
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2016 –  
se vedlagte årsmelding. 
 
5.19 Arendalsuka 2016 
Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka. 
 
 
6.  Nordisk arbeid 
Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd.  
 
 
7. Folkehøgskoleordbok 
Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre 
interesserte. www.folkehogskole.no/fhsr/ 
 
 
8.  Internettadresser 
Folkehøgskolerådet:   www.folkehogskole.no/fhsr 
Internasjonalt Utvalg:  www.folkehogskole.no/iu 
Økonomiutvalget:   www.folkehogskole.no/fhsr 
Fondet for folkehøgskolen:  www.folkehogskole.no/fhsr 
 
 
Oslo 7. mars 2017 
 
 
Edgar Fredriksen /s/      Odd Arild Netland /s/ 
leder        sekretær 
 
Vedlegg: 

1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2016 
2. Økonomiutvalget - årsmelding 2016 
3. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2016 
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Vedlegg 1 
 

 
ÅRSMELDING FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) 2016 

 

Medlemmer av IU 2016 
Totalt fire medlemmer, to fra NKF og to fra FHF: 
 
Kristine E. Morton, Folkehøgskolen Nord-Norge (til 1.september)  
Ato Owusu-Addo, Borgund folkehøgskole (gjenvalgt for 2 år, 1. september) 
Geir Prøven, Elverum folkehøgskole (til 1. juli, ikke på gjenvalg) 
Tommy van Pelt, Agder folkehøgskole (fra 1. september) 
Jakob Steenberg Thompson, Sund folkehøgskole (fra 1. september) 
Ola Mo, Viken folkehøgskole (permisjon hele 2016) 
 
Vara: 
Silje Ødegård, Fredly folkehøgskole (fra 1. september)  
Roseane dos Reis, Fana folkehøgskule (fra 1. september) 

Internasjonal sekretær 
(leder IU):   
 
Brita Phuthi  
 

 
AKTIVITETER, PROSJEKTER OG SAMARBEID: 

IU er et rådgivende og tilrettelegende organ under FHSR. Utvalget arbeider, gjennom informasjons- og 
opplysningsarbeid for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling og mer 
rettferdig verden. I løpet av 2016 har IU hatt 6 møter og behandlet 30 saker. Under følger en oversikt 
over aktiviteter gjennomført i regi av IU og internasjonal sekretær i FHSR for 2016: 
Skolebesøk  
I 2016 har int. sekr. gjennomført 10 skolebesøk (Nordmøre, Hurdal verk, Rønningen, Namdals, 
Haugetun, Jæren, Holtekilen, FHS Nord-Norge, Skjeberg, og Torshus). Skolebesøkene har hatt 
«Pedagogikk for de rike» (PfR) som overordnet tema. PfR defineres som «endring av holdning og 
handling for en bedre og mer rettferdig verden gjennom økt forståelse av individets rolle som ansvarlig 
samfunnsborger i en global nord/sør kontekst». I tillegg til elevseminaret PfR, har int. sekr. hatt møte 
med ansatte om skolens internasjonale engasjement med fokus på skolens verdisyn/kompetansemål og 
forankring i undervisning og drift. Under høsten var også etiske utfordringer i folkehøgskolenes 
globale engasjement et hovedtema, i tråd med IUs arbeid med dette skoleåret 2016-17. Gode 
tilbakemedldinger fra både elever og ansatte.  
 
Interne folkehøgskolearrangement 
Int. sekr. holdt to workshoper om integrering av unge flyktninger på folkehøgskole under rektormøtet i 
Bodø i januar. 11.-12. oktober holdt int.sekr. foredrag og workshop om etiske utfordringer i 
folkehøgskolenes globale engasjement på distriktsmøtet på Folkehøgskolen 69 grader Nord. I tillegg 
var int. sekr. med å arrangere en fagdag om studiereiser til Israel/Palestina på Folkehøgskolekontoret 
16. juni.  
 
Internasjonalt seminar arrangert av IU 
Tema: «Etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement» 
Seminar for ansatte i folkehøgskolen: 1.-2. desember i Oslo (Anker hotell). Seminaret hadde ca. 25 
deltakere, fra 18 folkehøgskoler.  
Innhold: Foredrag av Petter Eide (tidligere daglig leder av Norsk Folkehjelp, Amnesty Norge og Care), 
Peter Ringstad (Tax Justice Network Norge) og Knut Hjellestad (RORG-samarbeidet). På dag to ble 
det arrangert en panelsamtale om utdanning for bærekraftig utvikling, ledet av Maria Korkunc i Røde 
Kors med deltakerne Rune Arctander (FN-sambandet), Kasper Landmark (Fredskorpset), Dennis 
Mwanzia (CHRISCH Nairobi) og Frida Bjørneseth (samfunnsviter og tidligere folkehøgskoleelev på 
solidaritetslinje). Gjennom workshoper utarbeidet også deltakerne et utkast til «Folkehøgskolenes 
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globalvettregler», inspirert av «Fjellvettregelene». Globalvettreglene skal ferdigsstilles og distribueres 
til folkehøgskolene mai 2017.Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger i evalueringen.  
 
Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden 
3-årig samarbeidsprosjekt mellom Folkehøgskolerådet og Framtiden i våre hender (2014-2017). 
I 2016 har prosjektet fullført det første ordinære prosjektåret, etter pilotåret, og startet det andre og 
siste prosjektskoleåret.  Totalt har 45 folkehøgskoler deltatt i prosjektet; over halvparten av alle 
folkehøgskolene i Norge. Int. sekr. er medlem av prosjektgruppa og har deltatt på flere møter i gruppa i 
løpet av året, og vært med å produsere pilotrapport og ressurshefte for prosjektet. Int.sekr. har også 
holdt seminar for ansatte ved en deltakerskole, deltatt og holdt foredrag/workshop på tre regionale 
samlinger, holdt workshop i Bergen og Trondheim, samt hatt en sentral rolle i arrangeringen av 
oppstartsamling 22-23. september i Lillestrøm, for deltakerskolene for skoleåret 2016-17 (35 skoler og 
ca. 160 deltakere). Prosjektet får støtte fra Bergensenstiftelsen og Sparebankstifelsen DNB.  
 
Nyankomne unge flyktninger på folkehøgskole 
I desember 2015 sendte statsrådene Isaksen og Listhaug ut brev til alle kommunene om mulighet for 
bosetting av unge enslige mindreårige flyktninger i samarbeid med folkehøgskoler. Folkehøgskolene 
viste stor velvilje til å organisere tilbud for unge flyktninger på folkehøgskole, og FHSR og int. sekr. 
har i 2016 jobbet mye med koordinering av dette arbeidet. Int. sekr. har gjennomført flere 
spørreundersøkelser opp mot folkehøgskolene, samarbeidet med IMDi og KS, samt arrangert 
erfaringsseminar 8. juni med over 40 deltakere. I løpet av høsten 2016 var det over 20 folkehøgskoler 
som totalt tok imot rundt 90 unge flyktninger som elever skoleåret 2016-17.  
 
Nordisk folkehøgskolesamarbeid 
I 2015 fikk FOLAC/Nordisk Folkehøgskoleråd innvilget støtte av Nordplus til et nordisk 
folkehøgskoleprosjekt om FNs nye bærekraftsmål, for skoleåret 2015-16. Int. sekr satt i 
styringsgruppen og deltok på flere styringsgruppemøter over skype. Int.sekr. har ledet det norske 
arbeidet i prosjektet, som har vært aksjonsforskning- og bærekraftprosjektet. Fra Norge deltok to 
pedagoger fra henholdsvis Hurdal Verk og Elverum folkehøgskole. Alle de nordiske 
prosjektdeltakerne møttes på Nordiska folkehøgskole i Kungälv for et heldagsmøte 12. april, for 
utveksling av erfaringer. Prosjektene ble også presentert for deltakerne under den årlige 
Vårkonferansen 13.-14. april, samme sted. I tillegg har int. sekr. skrevet artikler om prosjektet på IUs 
nettsider og i folkehøgskolebladene.  
 
Nordisk etterutdanning: Kunnskap for bærekraftig utvikling 
Int. sekr. er medlem av nettverket for bærekraftig utvikling i regi av Nordisk nettverk for voksnes 
læring (NVL). I 2016 fortsatte dette nettverket arbeidet med den nordiske etterutdanningen «Kunnskap 
for bærekraftig utvikling», som fikk støtte fra Nordisk ministerråd til å arrangere et nytt kurs for 
etterutdanningen. 20 voksne tok utdanningen i 2016, herunder en norsk folkehøgskolelærer. Kurset 
startet vinteren 2016 med første samling i Oslo, som int. sekr. var med å planlegge. Int. sekr. deltok på 
utdanningens siste samling i Finland i 21.-24. november. Her var det også arbeidsmøte i 
ressursgruppen hvor startegi for videreføring av utdanningen ble lagt. Etterutdanningen er evaluert av 
to forskere ved Århus universitet , med gode resultater. (http://nvl.org/hallbar-utveckling).  
 
Fairtrade  
Merkeordningen for rettferdig handel promoteres ovenfor skolene som et handlingsalternativ som 
bidrar til bedre arbeidsvilkår i sør. Int. sekr samarbeider med Fairtrade Norge om dette arbeidet. Ved 
utgangen av 2016 var det 18 Fairtrade-folkehøgskoler (økt med 4 skoler siden 2015). 
  
Miljøsertifisering 
Sertifiseringene Miljøfyrtårn og Grønt Flagg promoteres av IU. Ved utgangen av 2016 var det 4 
folkehøgskoler som hadde Grønt Flagg status og 6 var Miljøfyrtårnsertifisert. 3 folkehøgskoler var 
også debio-sertifisert (økologiske varer). 
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Media 
IU har fast spalte i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen, og har i tillegg 
skrevet noen artikler til bladene i løpet av 2016. Høsten 2016 hadde IU en fast spalte om etiske 
utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. IU har lagt ut aktuelle nyheter på 
www.folkehogskole.no/iu.  
 
 
Vedlegg 2 
Økonomiutvalget for Folkehøgskolerådet 
 

ÅRSMELDING – ØKONOMIUTVALGET - 2016 
 
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene: 

Johan Smit, leder 
Erling Helland, NKF - møtesekretær 
Inger Veiteberg, FHF  
Dag Folkvord, FHF 
Signe Rosland Jensen, NKF 

 
Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 29 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i 
Folkehøgskolerådet. 
 
De viktigste sakene i 2016 har vært:  
 

• Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2016 og 2017. 
 

• ØU har bedt Folkehøgskolerådet å ta opp momskompensasjon med ESA. 
 

• Forenkling av regelverk for søknad om økt husleietilskudd  
 

• ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle folkehøgskolene. 
 

• Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt likt. 
Kostnadene var høyere i 2015 enn i 2013.  Skolene bruker i snitt kr. 442 mer per elev på lønn 
pedagogisk personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i basis og 
elevavhengig tilskudd.  
 

• Oppholdspenger/Kostpenger for 2017-2018 er foreslått økt med 2,55% fra 2016-17. 
Konsumprisøkningen var på 4,43% og lønnskostnadene 1,4%. Gjennomsnittsskolen tar kr 68 
352,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 2 093 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad på 
folkehøgskolene er kr. 109 984. 
 

• Fastsatt rentesats på 3,0 % til bruk ved utregning husleietilskudd i 2017. 60 099 912 kroner ble 
fordeltsom husleietilskudd, 39 914 654 kroner av disse med en rentefot på 3,0 % på bakgrunn 
av godkjent husleiegrunnlag og 20 185 258 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet. 
 
 

Oslo, 14.02.2017 
Johan Smit  - leder- 
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Vedlegg 3 
 
 
FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN 
ÅRSMELDING 2016 
 
1.  Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen 

Edgar Fredriksen, NKF, leder. 
Øyvind Brandt, FHF, nestleder. 
Kjell Konstali, IKF 
Åsmund Mjelva/Morten Eikenes IF 
Mona Økland FHF 
Kjersti Versto Roheim IKF 
Odd Arild Netland, sekretær 

 
 
2.  Møtevirksomhet 

Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2016, 2. september. 
 
 
3.  Utbetaling av midler for 2016 

Det ble ikke tildelt midler for 2016. 
 
 

4.  Tildeling av midler for 2017 
Det kom ingen søknader til Fondet for 2017. Styret vedtok i sitt møte 30. november 2016 at midler fra fondet i 
2017 kan brukes til utgivelse av prosjektrapport for Bærekraftprosjektet. 
 
 

5.  Fondskapitalen 
 
Fondskapital 01.01.16 997 920 
Renteinntekter 500 
Renteinntekter bank pr 31.12.16 7 007 

Fondskapital 31.12.16 (innestående på konto)  

 

 

Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 ‐ (ikke utbetalt) ‐20 000 

Disponibel fondskapital 31.12.16 985 427 
 

 
 
 
 

 
Oslo 9. mars 2017 
 
 
Edgar Fredriksen /s/      Odd Arild Netland /s/  
leder i Folkehøgskolerådet     sekretær i Folkehøgskolerådet 
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Sak 7  vedlegg: 

 
Årsberetning og -regnskap 2015  

med revisors beretning 
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Regnskap pr. 31.12.2015

Konto navn TREGNSKAP 31.12.15Kto.nr. : Note Budsjett 2015 I Avvik REGNSKAP 2014 I FHF I PU I

3000 Annonser ‘Folkehøgskolen” oa pliktig

3100 Boksalg

3210 Medlemskontingent

3230 Kurs- og seminaravgifter

3270 Tilskudd FIVH

3400 Tilskudd frå FHSR - PU- midlar

3430 Tilskudd OU-midler til kurs

3450 Overført fra Forskningsfond til bokutgivelse

3460 Ressurs for tillitsvalgte

3910 Royalty - Norsk sangbok

3940 Overført fra Fond for tillitsvalgte

3920 Bladabonnement ‘Folkehøgskolen’

SUM INNTEKTER

$

4000 Varekjøp bøker

I SUM VAREKJØP

I I -6

-173 400

-304 238

-1 276 000

-222 193
-536 685

-2 965 979
-362 082
-304 23$

-1 276 000
-74 000

-2 000
-344 850

-40 222
-238 000

-9 900
-6 376 149

-

564468
564 46$

2 025 946
40 500

1 093 492
255 544

86 750
339 250

-7 425
-431 422
-239 000

-37 000
40 $49

3 586
5 340
3 615
5 763

3 185 788

-260 000

-550 000

-3 100 000

-250 000

-340 000

-1 276 000

-50 000

-346 500

-60 000

-238 000

-10 000

480 500
500 000

500 000
i 996 096

30 000

1 064 000

258 069

70 393

327 762

-424 000

-239 000

-37 000

32 000

3 600

5 500

3 660

6 500

3 097 580

5000 Lønn

5020 Lønn/honorar andre

5015 Refusjon arbeidshjelp IF/NKF

5030 Avsatte feriepengar

5060 Pensjonskostnader

5410 Arbeidsgiveravgift

5800 Refusjon sykelønn

5830 Refusjon lønn fra IF

5835 Refusjon lønn fra FHSR

5840 Refusjon lønn fra andre

5910 Div. sosiale kostnader

5920 Yrkesskadeforsikring

5930 Gruppelivsforsikdng

5925 Kollektiv reiseforsikring

5940 Bedriftshelseteneste

t SUM PERSONALKOSTNADER

37 807

13 315

134 022

-112 082

35 762

-24 000

i 650

19 778

100

106 352
64 468

6446$
29 850

10 500

29 492

-2 525

16 357

11 488

-7 425

-7 422

8 849

-14

-160

-45

-737

88 208

2
2
2

2

2

-218 732

-633 745

-2 914 130

-236 800

-92 500

-1 270 000

-91 878

-200 000

-344 850

-46 865

-10 000

-9 300

-6 068 800
584 368

584 368
2 218 919

i 001 818

252 744

67 976

331 292

-93 454
-410 000

-281 287
-93 470
27 401

3 458

5 152

3 540

5 815

3 039 904

-222 193

-536 685

-2 965 979

-188 682

-74 000

-2 000

-344 850
-40 222

-238 000

-9 900

-4 622 511
544 468

544 468
1 385 308

20 000

874 794

178 667

226 896

-431 422

-239 000

27 233

2 391

3 560

2 410

3 825

2 054 661

-1 753 638
20 000

20 000
640 638

20 500
218 698

76 877

86 750

112 354
-7 425

-37 000
13 616
1195

1 780

i 205

i 938

i 131 127I 2

60



Kto.nr. Konto navn Avvik I PU
12 821

REGNSKAP 31.12.15

64 103

38 732
31 394

251 749
500

121 913

51 763
262 237

4 750

Notel Budsjett 2015 I REGNSKAP 2014 I FHF

6050 Avskriving 4 65 000 -897 63 514 51 282

6122 Kostnader Utdanningsforbundet 40 000 -1 268 38 192 38 732

6130 Tilskudd til lokallaga 75 000 -43 606 50 000 31 394

6150 PU-midler til skolene 107 500 -107 500 125 000 -

6155 Kostnader PU arbeid og kurs 190 000 61 749 185 856 - 251 749

6158 Tilskudd til andre 10 000 -9 500 12 000 500

6162 Kostnader kurs for tillitsvalte $ 130 000 -8 087 108 260 121 913

6161 Kostnader styreseminar/tillitsvalgtopplæring 50 000 -50 000 6 902 -

6164 Kurs- og seminaravgifter 20 000 31 763 25 694 47 111 4 652

6171 Kostnader landsmøte/junimøte 160 000 102 237 29 925 239 277 22 960

Kostnader 150-års jubileum - 4 750 72 217 4 750

Avsetning landsmøte 2017 - - - 50 000 -

6178 Kostnader inspektørkurs 51 467 80 000 -28 533 31 429 51 467

6172 Kostnader ledertorum 93 061 30 000 63 061 33 992 93 061

6187 Kostnader Arendalsuka 10 386 10 000 386 314 10 386

6300 Husleie 302 66$ 9 305 000 -2 332 287 261 242 134 60 534

6325 Kontorholdskostnader 379 170 365 000 14 170 296 752 303 336 75 834

6540 Inventar/utstyr 22 827 20 000 2 827 18 497 11 159 11 668

6700 Revisjonshonorar 19 363 3 35 000 -15 637 33 920 15 490 3 873

6720 Fritt honorar 94 540 125 000 -30 460 123 675 94 540 -

6807 Drift FHF nettsted 1$ 030 25 000 -6 970 15 814 14 424 3 606

6806 Profilering av FHF 6 684 20 000 -13 316 3 919 5 347 1 337

6808 Bokutgivelser 28 594 - -

6815 Biblioteket 1 500 -1 500 -

6820 Trykksaker/håndboka 19 453 15 000 4 453 6 009 19 453 -

6840 Abonnementer,fagbøker,oppslagsverk 34 509 40 000 -5 491 40 094 27 607 6 902

6860 Div. møtekostnader 43 875 30 000 13 875 32 308 28 519 15 356

6870 Kostnader Folkehøgskolen 273 462 240 000 33 462 234 724 273 462 -

6940 Porto 70 738 70 000 738 66 729 63 664 7 074

7500 Forsikring bibliotek 567 650 -83 540 567 -

7400 Kontingenter 5 700 10 000 -4 300 3 270 5 700 -

7435 Vervepremier - i 000 -1 000 399 -

7770 Gebyr bank 6 326 7 000 -674 2 515 4 745 1 582

7790 Korrigering m v a - 10 -1 453 - -

7430 Gaver/blomster 5 159 1 720

SUM ANDRE DRIFESKOSTNADER I i 805 180 I 481 665
6 $78 5 000 1 878 5 345

2 286 845 I I 2 282 650 I 4 195 I 2 032 207
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7100 Reise/diett styret

7120 Reise/diett lederen

7134 Reise landsmøte/junimøte

7135 Reise kurs for tillitsvalgte

7136 Reise/diett ped.rådgiver

7140 Reise/diett rektorutvalg

7130 Reise lærerutvalg

7145 Reise/diett generalsekretær

7146 Reise/diett redaktører

7180 Reise rektorforum

7180 Reise studietur personalet

7165 Reise pedgogisk utvalg

7138 Reise 1KV-utvalg

7160 Reise/diett andre

[____
SUM REISEKOSTNADER

8010 Renteinntekter

8140 Morarenter

8400 Ekstraordinære inntekter

SUM FINANSPOSTER
Sum utgifter

RESULTAT

Overført til Konfliktfond

Overført til forskningsfond
RESULTAT EHER

REGNSKAP 31.12.15

50 019
54 269
77 638
44 755

135 434
21 290

76 165
14 587

3 341
30470

5 568
7 130

Note I Budsjett 2015

60 000

55 000

120 000

8 40000

95 000

15 000

10 000

50 000

15 000

10 000

30 000

10 000

10 000

10 000

530 000
-5 000

-9 981

-731

-42 362

4 755

40 434

6 290

-10 000

26 165

-413

-6 659

470

-4 432

-2 870

3 329

3 995
198

2 889

-105 000

-101 913
58953

163 305

FHF
50 019

48 842

77 638

44 755

21 290

72 357

14 587

3 341

24 376

7 130

13 329

377 664
-4 802

2 295

-2 507
4 779 465

156 955

Kto.nr. Konto navn Avvik I PU IREGNSKAP 2014
57 244

53 325

14 095

36 224

93 241

2 708

10 583

53 318

11 084

6 427

5 427

135 434

3 808

13 329

5339951 I
-4 $02
2 $89

-105000 -

-106913 -5000
6 464 183 6 405 230

88 035 -75 270

6 094

5 568

. 1563311

594

3 730 -105 000

-1455 -104406
6028928 1684718

-39872 -68920
10 000
10000

88 035 I 10 I -75 270 I 163 305 I -19 $72 I 156 955 I -6$ 920

2 770
9 907

22 978

3739041
-5 185
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Styremedlem

I 2015 2014 I

FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Balanse 31. desember

EIENDELER I
INVENTAR OG KONTORMASKINER 203 311 254 046

I SUM ANLEGGSMIDLER I I I 203 3111 I 254 0461
139x ANDRE KRAV 569 033 574 959

1380 FORDRINGER ANSATTE 16 415 17 120

1395 MEDL.AVG. TILGODE 227 721 300 000

1399 DEPOSITUM HUSLEIE 74 196 74 196

1410 VARELAGER BØKER 27 270 45 360

2740 OPPGJERSKONTO M V A 3 854 9 059

1700 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 46 077 66 328

1500 KUNDEFORDRINGER 141 580 194 015

ISUM FORDRINGAR I I I 1 106 1461 I 1 281 0371
1920 BANK 7 924 357 893 030

SUM OMLØPSMIDLAR 924 357 893 030

SUM EIENDELER 2 233 814 2 428 113

GJELD OG EGENKAPITAL I
EGENKAPITAL 6 -728 331 -728 331

EK-KORREKSJON 6

RESULTAT 88 035 0

ISUM EGENKAPITAL I 6 I -6402971 I -7283311
2400 LEVERANDØRER -366 695 -225 970

2600 SKYLDIG SKA1TETREKK 7 -112 055 -130 762

2630 SKYLDIG STATENS PENSJONSKASSE -15 704 -1 864

2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT -101 870 -104 535

2910 ANNEN KORTSIKTIG GJELD -114 100

2915 SKYLDIG PU-MIDLER -125 000

2920 FOND FOR TILL1TS VALGTE -310 957 -383 607

2930 KONFLIKTFOND -82 412 -82 412

2940 SKYLDIG FERIEPENGER -255 544 -252 745

2950 SKYLDIG LOKALLAGSPENGER -7 608 -50 000

2965 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSFOND -191 000 -167 000

2970 SOUDARITETSFOND -149 672 -61 787

SUM KORTSIKTIG GJELD -1 593 517 -1 699 782

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -2 233 814 -2 42$ 113

Oslo,

yvind Brandt

Styreleder

Per Egil Andersen

Styremedlem

Sin Skje

Styremedlem

‘ltad

Styremedlem

Generalsekretær
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I NOTER ni ÅRSREGNSKAPET 2015 I
NOTE i - REGNSKAPSPRINSIPP

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter regler

for små foretak.

I NOTE 2- LØNN, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSAnE

FHF hadde 3,55 årsverk i 2015. Lønn og sosiale utgifter utgjorde kr 3.185.788,-.

For 2014 var den samme utgiften kr.3.039.904,-.

For 2015 har FHF utbetalt kr 1.093.492,- til refusjon arbeidshjelp,dette inkluderer oppdatering av håndboka.

For 2014 var den samme utgiften kr. 1.001.818,-

Lønn og andre godtgjørelser til daglig leder var kr kr. 920.040,-.

og til leder kr 681.210,- (75 % i 2015) av dette dekket PU kr. 100.000,- inkl. sos.utgifter.

Informasjonskontoret for folkehøgskolen refunderer ca 40% av lønna inkl. sos.utg. til daglig leder og 5°h til leder.

Ansatte i FHF er tilknytta Statens Pensjonskasse, med unntak av PU-rådgiver som er tilknytta KLP

FHF hadde pr. 31.12.15 ingen uoppgjorte lån til ansatte.

I NOTE 3 - HONORAR I
Honorar til revisor utgjorde i 2015 kr. 19.363,-

[pTE 4 - AVSKRIVNINGER

1250 Inventar
1280 Kontormaskiner
1285 Software - avskrives

53 624,00
kr 187 149,00

13 273
kr 254 046,00

kr - kr

kr 13 368,00 kr
kr - kr

kr 13 368,00 kr

Avskrivinø 2015
10 726,00 kr
40 104,00 kr
13 273,00 kr
64 103,00 kr

UB 31.12.

42 898,00

160 413,00

203 311,00

INOTE 5 - PANTSTILLELSER I
FHF hadde ved utgangen 2015 ingen pantstillelser.

INOTE 6- EGENKAPITAL

Opparbeida egenkapital 1.1.15 kr -728 331

Årets resultat kr 88 035

Egenkapital pr. 31.12.15 kr -640 297

,

IB 01.01.15 Tilgang I Grunnlag

kr 53 624,00 kr

200 517,00 kr

13 273,00 kr

267 414,00 kr
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I NOTE 7 - SKAflETREKKSKONTO I
FHF hadde pr. 31.12. kr. 60.481,- innestående på skattetrekkskontoen. Skyldig skatt for 6.termin 15

kr. 112.055,-. For lite innestående skyldes at arbeidsgiveravgift ble betalt fra denne kontoen. Kontoen er

regulert ved betaling forkuddstrekk 6.termin.

I NOTE 8 - KURS FOR TILLITSVALGTE I

DU - midler
Kostnader kurs for tillitsvalgte

Reise kurs for tillitsvalgte

Belastet FHF

Faktisk Budsjett Diff

kr -74 000,00 kr -50 000,00 kr -24 000,00

kr 121 913,00 kr 130 000,00 kr -8 087,00

kr 44 755,00 kr 20 000,00 kr 24 755,00

kr 92 668,00 kr 100 000,00 kr -7 332,00

I NOTE 9 - SPESIFIKASJON AV KONTORHOLDSKOSTNADER

Husleie 19,91% av totalt for kontoret kr 302 668,00

Andre kontorholdskostnader inkl. EKOM kr 379 170,00

Av felles kontorholdskostnader dekker
FHF 19,69%

INOTE 10- UNDERSKUDD PU I

Underskudd PU i 2012

Dekket inn i 2013
Dekket inn i 2014
Dekket inn i 2015

Rest til inndekkinq

kr 310 056,00

kr -66 987,00
kr -53 496,00
kr -68 920,00

kr 120 653,00
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STYRETS ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetens art og hvor den drives
Folkehøgskoleforbundet (FHF) er fagforening og idéorganisasjon for ansatte i folkehøgskolen. NE har sitt kontor i øvre Voligate 13

Oslo.

Resultat
FHF totalt gikk for 2015 med et underskudd på kr. 88.035,- ,- av dette: FHF med et underskudd på kr. 156.955,- og PU et overskudd på kr. 68.920,-.

Egenkapitalen pr. 31.12.15 kr. 640.297,-. Avsatt i fond totalt kr. 734.041,-.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

FHF avsetter ved overskudd midler til forsknings- og utviklingsfond. Midler på fondet pr. 31.12.15 kr. 191.000,-.

NE driver som en del av sin virksomhet pedagogisk utviklingsarbeid.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i FHF er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2015.

Folkehøgskoleforbundet har hatt lite sykefravær i 2015 og dette skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.

Likestilling
FHF har tre ansatte, alle menn. I tillegg har FHF en personalressurs på 1,25 årsverk av de ansatte i Informasjonskontoret for fhs.

Styret består av tre kvinner og to menn. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig

å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø
FHF sin reisevirksomhet er stor og vi søker å gjøre dette på en så miljøvennlig måte som mulig.

Styreleder tyremedlem Styremedlem

Sin Skjie •v lin Kjøl (nut’ i ble

Styremedlem Styremeldem Generalsekretær
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Regnskap pr. 31.12.2016

Kto.nr. Konto navn I REGNSKAP 31.12.16 I Note I Budsjett 2016 I Avvik I REGNSKAP 2015 FHF I PUISU

3000 Annonser i ‘Folkehøgskolen oa pliktig

3000 Andre inntekter (frakt/port etc)

3100 Boksalg
3210 Medlemskontingent

3230 Kurs- og seminaravgifter

3270 Tilskudd FIVH

3400 Tilskudd frå FHSR - PU- midlar

3430 Tilskudd OU-midler til kurs

3450 Overført fra Forskningsfond til bokutgivelse

3460 Ressurs for tillitsvalgte

3910 Royalty - bøker

3940 Div. tilskudd (mentorprosjektet)

3940 Overført fra Fond for tillitsvalgte

3920 Bladabonnement “Folkehøgskolen

SUM INNTEKTER
4000 Varekjøp bøker

8

I SUM VAREKJØP I

-210 171

-10 045

-478 825

-3 025 217

-346 700
-313 600

-1 310 000

-71 686
-46 000

-331 760
-46 158
-90 000

-9 900

-6 290 062
431 914

431 914

2026448

83 809

i 150 697
257 260
78 765

347 369

-437 000
-252 600

21 456
3843

-210 171
-10 045

-478 825

-3 025 217

-106 000

-71 686
-46 000

-331 760

-46 158

-90 000

-240 700

-313 600

-1 310 000

-240 000

-500 000

-3 000 000

-300 000

-340 000
-1 310 000

-70 000
-46 000

-334 880

-40 000

-90 000

-9 900

-6 280 780
450 000

450 000

2 047 773

40 000

i 190 000
264 832

75 000

327 897

-450 000

-252 600

40 000
4 200

. I

-222 193

-536 685

-2 965 979

-362 082

-304 238
-1 276 000

-74 000
-2 000

-344 850

-40 222

-238 000
-9 900

-6 376 149
564 468

564 468
2 025 946

40 500

1 093 492

255 544

86 750

339 250

29 829

21 175

-25 217

-46 700
26 400

-1 686

3 120

-6 158

763
-18 086

-1$ 086
-21 325
43 809

-39 303
-7 572

3 765

19 472

13 000

-18 544

-357

2
2
2

5000 Lønn

5020 Lønn/honorar andre

5015 Refusjon arbeidshjelp IF/NKF

5030 Avsatte feriepengar

5060 Pensjonskostnader

5410 Arbeidsgiveravgift

5800 Refusjon sykelønn

5830 Refusjon lønn fra IF

5835 Refusjon lønn fra FHSR

5840 Refusjon lønn fra andre

5910 Div. sosiale kostnader

5920 Yrkesskadeforsikring

5930 Gruppelivsforsikring

5925 Kollektiv reiseforsikring

5940 Bedriftshelseteneste

t SUM PERSONALKOSTNADER

-9 900

-44257621 -18643001
421414 10500

421 414 10 500
1 306 117 720 331

63 809 20 000

920 558 230 139

170 820 86 440
- 78765

219 688 127 681

-7425 - -

2 -437 000

-252 600

2 - -

14 304 7 152

2562 1281

5 832 6 200 -368 5 340 3 888 i 944

3687 3800 -113 3615 2458 1229

4 571 6 500 -i 929 5763 3 047 1 524

32941371 33036021 -94651 31857881 20176511 12764861

-431 422

-239 000
-37 000

40 849
3 586

I 21

70



REGNSKAP 31.12.16 I
43 689
40 000
26 301

I Konto navn Note I I I FHF PU

4 8738
Budsjett 2016

60 000
40 000
40 000

Avvik
-16 311

-13 699

REGNSKAP 2015
64 103

38 732

31 394

Kto.nr.

6050 Avskriving 34 951

6122 Kostnader Utdanningsforbundet 40 000

6130 Tilskudd til lokallaga 26 301

6150 PU-midler til skolene - - - -

6155 Kostnader PU arbeid og kurs 186 501 210 000 -23 499 251 749 - 186 501

6158 Tilskudd til andre 1 000 5 000 -4 000 500 1 000

6162 Kostnader kurs for tillitsvalte 134 224 8 140 000 -5 776 121 913 134 224

6161 Kostnader styreseminar/tillitsvalgtopplæring - 40 000 -40 000 - -

6164 Kurs- og seminaravgifter 35 141 45 000 -9 859 51 763 30 489 4 652

6171 Kostnader landsmøte/junimøte 100 000 - 100 000 262 237 100 000 -

Kostnader 150-års jubileum - - - 4 750 -

Avsetning landsmøte 2017 - 100 000 -100 000 - -

6178 Kostnader inspektørkurs - -
- 51 467 -

6172 Kostnader lederforum 88 864 50 000 38 864 93 061 88 864

6187 Kostnader Arendalsuka 3 068 10 000 -6 932 10 386 3 068

6300 Husleie 303 648 9 298 000 5 648 302 668 242 918 60 730

6325 Kontorholdskostnader 364 169 299 000 65 169 379 170 291 335 72 834

6540 Inventar/utstyr 18 661 20 000 -1 339 22 827 6 993 11 668

6700 Revisjonshonorar 31 400 3 25 000 6 400 19 363 25 120 6 280

6720 Fritt honorar 210 698 125 000 85 698 94 540 210 698 -

6807 Drift FHF nettsted 16 619 40 000 -23 381 18 030 13 295 3 324

6806 Profilering av FHF - 20 000 -20 000 6 684 - -

6808 Bokutgivelser 22 350 46 000 -23 650 - 17 880 4 470

6815 Biblioteket 834 1 500 -666 - 834 -

6820 Trykksaker/håndboka 15 359 15 000 359 19 453 15 359 -

6840 Abonnementer,fagbøker,oppslagsverk 42 168 40 000 2 168 34 509 33 734 8 434

6860 Div. møtekostnader 57 209 30 000 27 209 43 875 37 186 20 023

6870 Kostnader Folkehøgskolen” 223 171 250 000 -26 829 273 462 223 171 -

6940 Porto 68 128 75 000 -6 872 70 738 61 315 6 813

7500 Forsikring bibliotek 583 750 -167 567 583 -

7400 Kontingenter - 10 000 -10 000 5 700 - -

7435 Vervepremier - i 000 -1 000 - -

7770 Gebyr bank 837 7 000 -6 163 6 326 628 209

7790 Korrigering m v a - 10

7430 Gaver/blomster

t SUM ANDRE DRIFSKOSTNADER

9252 10000 -748 6878 6939 2313

I 2 043 874 I 2 053 250 -9 376 I 2 286 $45 I i 646 886 396 98$
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Kto.nr. Konto navn I REGNSKAP 31.12.16 Avvik FHF I PU

84 9687100 Reise/diett styret

7120 Reise/diett lederen

7134 Reise landsmøte/junimøte

7135 Reise kurs for tillitsvalgte

7136 Reise/diett ped.rådgiver

7140 Reise/diett rektorutvalg

7130 Reise lærerutvalg

7145 Reise/diett generalsekretær

7146 Reise/diett redaktør

7180 Reise lederforum

7180 Reise studietur personalet

7165 Reise pedgogisk utvalg

7138 Reise 1KV-utvalg

7160 Reise/diett andre

I SUM REISÉKOSTNADER

REGNSKAP 2015 I
50 019
54 269
77 638

Note I Budsjett 2016
60 000
60 000

8 50000

100 000
15 000
10 000
70 000

15 000
15 000

30 000
10 000

59 591

43970
99 502
15842
14 138
82 085
12982

3 341
28936

1 17$
14 005
47405

507 943

24 968
-409

-6 030
-498
842

4 138
12 085
-2 018

-11 659
-1 064
-8 822
4 005

37 405
52943

3 920
. I I

10 000
10 000

455 000

44 755
135 434

21 290

76 165

14 587

3 341

30 470
5 568
7 130

13 330
533 996

-4 802

84 968
53 632

43 970

15 842
14 138
77 981
12 982

3 341

21 436

14 005

47 405
389 700

-1 080

5 959

99 502

4 104

7 500
1 178

118 2431

8010 Renteinntekter -1 080 -5 000

8140 Morarenter - - 2 889

8400 Ekstraordinære inntekter - - - -105 000

SUM FINANSPOSTER -1 080 -5 000 3 920 -106 913 -1 080 -

Sum utgifter 6276788 6256852 19936 6464184 4474571 1802217

RESULTAT -13274 -23928 10654 $8035 43809 -62083

Overført til Konflikffond - - - -

Overført til forskningsfond - - - -

RESULTAT ETTER -13 274 I 10 I -23 928 I 10 654 I 88 035 I 48 809 I -62 083
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Balanse 31. desember

EIENDELER
INVENTAR OG KONTORMASKINER

fSUM ANLEGGSMIDLER

139x ANDRE KRAV

1380 FORDRINGER ANSATTE (reiseforskudd)

1395 MEDL.AVG. TILGODE

1399 DEPOSITUM HUSLEIE

1410 VARELAGER BØKER

2740 OPPGJØRSKONTO M V A

1700 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER

1500 KUNDEFORDRINGER

ISUM FORDRINGAR
1920 BANK

[ïM OMLØPSMIDLAR

ISUM EIENDELER

2600 SKYLDIG SKATTETREKK

2630 SKYLDIG STATENS PENSJONSKASSE

2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFr

2910 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

2915 SKYLDIG PU-MIDLER

2920 FOND FOR TILL1TSVALGTE

2930 KONFUKTFOND

2940 SKYLDIG FERIEPENGER

2950 SKYLDIG LOKALLAGSPENGER

2965 FORSKNINGS- OG UWIKUNGSFOND

2970 SOUDAR1TETSFOND

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

84 976

254 601

153 500

27 270

5 718

119 735

133 958

I 565 2j

868 973

-34 435

-90 410

-40 000

-395 343

-82 412

-258 726

-27 608

-109 000

-202 397

-1 963 681

-2 617 252

0

-310 957

-82 412

-255 544

-7 608

-191 000

-149 672

-1 593 517

-2 233 814

SnBem

I 2016
183 079 203 311

J 1830791 I 2033111

785 442 569 033

I 2015

. I I I
7

2 I
Osio. Iq—17-

øjvnd anW
StyrcrJer

EtjJ AiJesen
Styremedlem

16 415

227 721

74 196

27 270

3 854

46 077

141 580

1 106 1461
924 357

924j

2 233 814I
868 973

2 617 252

[IELD OG EGENKAPITAL I
EGENKAPITAL 6 -640 297 -640 297

EK-KORREKSJON 6

RESULTAT -13 274 0

SUM EGENKAPITAL I 6 I -653 571! -640 2971

2400 LEVERANDØRER -624 338 -366 695

7 -99 012

SJl(jve ]

jö
-112 055

-15 704

-101 870

0
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPP

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter regler

for små foretak.

INOTE 2- LØNN, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATFE I
FHF hadde 3,75 årsverk i 2016. Lønn og sosiale utgifter utgjorde kr 3.294.137,-.

For 2015 var den samme utgiften kr.3.185.788,-.

For 2016 har FHF utbetalt kr 1.150.697,- til refusjon arbeidshjelp,dette inkluderer oppdatering av håndboka.

For 2015 var den samme utgiften kr. 1.093.492,-

Lønn og andre godtgjørelser til daglig leder var kr kr.940.150 ,-.

og til leder kr 685.610 ,- (75 % i 2016)

Informasjonskontoret for folkehøgskolen refunderer 35 % av lønna inkl. sos.utg. til daglig leder og 5% til leder.

Ansatte i FHF er tilknytta Statens Pensjonskasse, med unntak av PU-rådgiver som er tilknytta KLP

FHF hadde pr. 31.12.16 ingen uoppgjorte lån til ansatte.

INOTE 3- HONORAR I
Honorar til revisor utgjorde i 2016 kr. 31.400 ,-

I NOTE 4-AVSKRIVNINGER I IB 01.01.16 I I Tilgang I Grunnlag I Avskriving 2015 I UB 31.12.

1250 Inventar kr 42 898,00 kr - kr 42 898,00 kr 9 534,00 kr 33 364,00

1280 Kontormaskiner kr 160 413,00 kr 23 457,00 kr 183 870,00 kr 34 155,00 kr 149 715,00

1285 Software - avskrives

INOTE 5 - PANTSTILLELSER I
FHF hadde ved utgangen 2015 ingen pantstillelser.

INOTE 6- EGENKAPITAL

Opparbeida egenkapital 1.1.16

- kr - kr - kr - kr -

kr 203 311,00 kr 23 457,00 kr 226 768,00 kr 43 689,00 kr 183 079,00

kr -640 297

Årets resultat kr -13 274

Egenkapital pr. 31.12.16 kr -653 571
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NOTE 7- SKATIETREKKSKONTO

FHF hadde pr. 31.12. kr. 99.302,- innestående på skattetrekkskontoen. Skyldig skatt for 6.termin 16

kr. 99.012,-.

OU - midler

Kostnader kurs for tillitsvalgte

Reise kurs for tillitsvalgte

Belastet FHF

NOTE 9 - SPESIFIKASJON AV KONTORHOLDSKOSTNADER

Husleie 18,6% av totalt for kontoret kr 303 648,00

Andre kontorholdskostnader inkl. EKOM kr 364 169,00

Av felles kontorholdskostnader dekker

FHF 18°h

NOTE 10 - UNDERSKUDD PU

Underskudd PU i 2012

Dekket inn i 2013

Dekket inn i 2014

Dekket inn i 2015

Dekket inn i 2016

Rest til inndekkinq

310 056,00
-66 987,00
-53 496,00

-68 920,00
-62 083,00

58 570,00

NOTE 8 - KURS FOR TILLITSVALGTE I
Faktisk Budsjett Diff

kr -71 686,00 kr -70 000,00 kr -1 686,00

kr 134 224,00 kr 140 000,00 kr -5 776,00

kr 43 970,00 kr 20 000,00 kr 23 970,00

kr 106 508,00 kr 90 000,00 kr 16 508,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
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STYRETS ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Folkehøgskoleforbundet (FHF) er fagforening og idéorganisasjon for ansatte i folkehøgskolen. NF har sitt kontor i øvre Vollgate 13

Oslo.

Resultat
FHF totalt gikk for 2016 med et overskudd på kr.13.274,- av dette: FHF med et underskudd på kr. 48.809,- og PU et overskudd på kr. 62.083,-.

Egenkapitalen pr. 31.12.16 kr. 653.571,-. Avsatt i fond totalt kr. 789.152,-.

Forsknings- og uwiklingsaktiviteter

FHF avsetter ved overskudd midler til forsknings- og utviklingsfond. Midler på fondet pr. 31.12.16 kr. 109.000,-.

Man har for 2016 utbetalt totalt kr. 60.000,- i stipend for deltakere på lederutdanning for folkehøgskolen.

NF driver som en del av sin virksomhet pedagogisk utviklingsarbeid.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2016 er satt opp under fowtsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i EF-IF er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016.

Folkehøgskoleforbundet har hatt lite sykefravær i 2016 og dette skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.

Likestilling

FHF har tre ansatte, alle menn. I tillegg har FHF en personalressurs på 1,25 årsverk av de ansatte i Informasjonskontoret for fhs.

Styret består av tre menn og to kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig

å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø

FHF sin reisevirksomhet er stor og vi søker å gjøre dette på en så miljøvennlig måte som mulig.

Styre{edsr TI11€f11 /
Styremedlem

1%øl)
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Folkehøgskole skal være et sted for å belyse hva det vil si å være menneske  
sammen med andre mennesker. 

 

Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet  

Del A: Idéprogram 
 
Idégrunnlag 
Idégrunnlaget bygger på den danske presten og folkeopplyseren Grundtvigs tanker om folkehøgskole 
og står historisk i en kristen og humanistisk tradisjon. Grundtvig mente at menneskelivet er en gåte, at 
mennesket alltid var et mål i seg selv og at det som åndsvesen samtidig søker ut over seg selv. 
Begreper som folkelighet, levende vekselvirkning og det levende ord var grunnlaget for en pedagogikk 
som tok oppgjør med embetsstandens elitepregede latinskole.  
 
Folkehøgskolen ble viktig for ”den frilynte ungdomsrørsla” som vokste fram på bygdene på 1800-tallet. 
Folkehøgskolen ville gjøre folket til myndige deltakere i et framvoksende demokrati. Det skulle være 
en skole for livet uten pensum, karakterer og eksamen. Grundtvig knyttet erkjennelse, kunnskap og 
visdom sammen på en ny måte og hevdet at læring er vanskelig uten lyst og kjærlighet til det man skal 
lære. 
 
Folkehøgskolens grunnsyn har vært preget av Grundtvigs dialogiske tenkning, men har samtidig 
utviklet seg i takt med nyere pedagogisk tenkning. Norsk folkehøgskole har gjennom mer enn 150 år 
utviklet seg til å bli en vital del av det norske skolelandskapet. 
  

Verdigrunnlag 
Det personlige møtet, basert på frihet, fellesskap og helhet, utgjør kjerneverdiene i norsk 
folkehøgskole. Disse verdiene springer ut av et grunnleggende humanistisk syn hvor alle mennesker er 
unike og likeverdige.  
 
Som menneske utvikler vi oss i møte med andre mennesker, med iboende muligheter, evner og fri vilje 
til å forme våre egne liv og til å påvirke de sammenhenger vi står i. Med utgangspunkt i 
menneskeverdet og et fordomsfritt syn på mennesket, utgjør dialog, deltakelse, demokrati og åpenhet 
for ulike livssyn fundamentet for norsk folkehøgskole.  
 

Danning   
Folkehøgskolens fremste danningsoppgave er å myndiggjøre elevene gjennom livsopplysning, folkelig 
opplysning og demokratisk dannelse, som bidrar til engasjerte og samfunnsaktive mennesker med tro 
på forandringens mulighet.  
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Folkehøgskolen definerer danning som en prosess som utvikler evnen til å være oppmerksom på seg 
selv, på sine medmennesker og på den verden vi lever i. Danningsarbeidet bidrar til at den enkelte 
finner mening, mot og entusiasme til å leve og mestre eget liv som et aktivt, opplevende, deltakende 
og reflekterende menneske.  
Folkehøgskolen skal oppleves som moderne og relevant og bidra til et utvidet praktisk, etisk og 
estetisk grunnlag for all menneskelig virksomhet. Folkehøgskole i vår tid vil derfor blant annet ha et 
fokus på:  

• det enkelte menneskes helse, psykisk som fysisk, 
• å forsvare og videreutvikle folkelige fellesskaper og folkestyrte samfunn, 
• å arbeide aktivt for økologisk bevissthet og respekt for naturen og dens mangfold, 
• den teknologiske utviklingens muligheter og samtidig hvordan den utfordrer mennesket og 

livet på jorda,  
• globaliseringens muligheter og utfordringer med økt migrasjon og tilgang til kulturelt mangfold,  
• en økonomisk og sosial rettferdig og fredelig utvikling for alle. 

 

Læring 
Folkehøgskolepedagogikken har som grunnsyn at læring bygger på erfaringer og skjer i fellesskap med 
andre mennesker. Folkehøgskolen legger derfor vekt på dialogbasert undervisning og samvær, der 
elever og ansatte som likeverdige deltakere lever og lærer gjennom felles praksis.  
 
Folkehøgskolen skal i tråd med verdigrunnlaget og syn på danning legge til rette for arenaer for 
relevante opplevelser som grunnlag for refleksjoner. Dette innebærer ofte en praktisk tilnærming med 
vekt på læringsglede og mestring, samt rikelig tid til refleksjon. Gjennom læringen er det 
folkehøgskolens mål å bidra til at eleven lærer å lære samt tilegner seg innsikt, kunnskap, praktiske 
ferdigheter og holdninger som grunnlag for meninger og egne valg og derved inspireres til aktiv 
deltakelse lokalt som globalt. 
 
Skolesyn 
Folkehøgskolen 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.  
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Del B: Prinsipprogram  

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for en fri, aktuell og bærekraftig folkehøgskole, basert på det 
menneskesyn, samfunnssyn og skolesyn som kommer til uttrykk ovenfor. Dette innebærer at 
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for:  

• den enkeltes frihet, utvikling og myndiggjøring, slik at alle, uansett bakgrunn, kan utvikle sin 
selvfølelse, sitt engasjement og mot til meiningsfull deltakelse i de store og små 
sammenhenger hen inngår i,  

• et åpent, inkluderende, demokratisk og bærekraftig samfunn der alle deltar i solidaritet og 
med gjensidig respekt for det menneskelige mangfold og naturen,  

• gode rammer for en fri og framtidsretta folkehøgskole der alle har en reell praktisk og 
økonomisk mulighet til å delta,  

• en attraktiv og god arbeidsplass for alle som jobber i skoleslaget.  

 

Del C: Prioriterte områder 2017-2021  

På bakgrunn av idé- og prinsipprogram skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt fokus på følgende 
saker i de kommende fire år:  

Idé- og utviklingsarbeid  

• Folkehøgskoleforbundet skal gjennom skoleutviklingsarbeidet bidra til refleksjon og utvikling 
av sammenhengen mellom skoleslagets og den enkelte skoles idé- og verdigrunnlag og den 
praksis. I dette arbeidet skal Folkehøgskoleforbundet ha et bredt fokus på både faglig, etisk, 
estetisk og demokratisk danning. 

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at skolene har et spesielt fokus på en bærekraftig 
utvikling, inkludert at skolene aktivt arbeider for å redusere klimaavtrykket som følge av 
skolenes drift og aktiviteter. 

• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til en refleksjon over de prinsipielle utfordringene som 
knytter seg til skolenes studiereiser og videreutvikling av kvaliteten på skolenes 
studiereiseopplegg.  

• Folkehøgskoleforbundet skal hjelpe skolene i arbeidet for elevenes fysiske og psykiske helse 
og livsmestring. 

• Folkehøgskoleforbundet skal medvirke til å fremme sangen i folkehøgskolen ved å gi ut 
revidert utgave av sangboka, her under vurdere app-løsning og mulighet for særtrykk for 
skolene.   

• Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.  
• Her under skal Folkehøgskoleforbundet bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolens 

idégrunnlag og virke for alle nye medarbeidere i folkehøgskolene.  
• Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i 

pedagogikk for folkehøgskolelærere.  
• Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å etablere kurstilbud i veiledning for alle ansatte. 
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• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget.   
• Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre 

viktige forhold for frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det felles 
informasjonsarbeidet eller andre initiativ til omorganiseringer.  

• Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten der det er relevant. 

 

Arbeid inn mot myndighetene  

• Folkehøgskoleforbundet har et vedvarende fokus på så gode rammevilkår til folkehøgskolene 
som mulig i form av lov, forskrift, oppfølging av disse samt statstilskudd. I kommende periode 
skal Folkehøgskoleforbundet arbeide for at elever på folkehøgskole får rett til samme 
studiestøtte som i øvrig høyere utdanning og ellers være spesielt oppmerksom på eventuelle 
politiske signal om endringer på folkehøgskolefeltet.  

• Her under skal Folkehøgskoleforbundet arbeide for at alle skoler utvikler seg til en levedyktig 
størrelse for den enkelte skole. 

• Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for støtte fra myndighetene til relevante prosjekt i 
folkehøgskolen som mentorprosjekt, innsats for psykisk helse, innsats for unge flyktninger og 
prosjekt om demokrati og bærekraft, samt forsking på folkehøgskole.  

• Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for økt statlig tilskudd for finansiering av etter- og 
videreutdanning av lærere i folkehøgskolen. 

 

Arbeidslivsfeltet  

• Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og rettferdige arbeidsforhold for alle 
medlemmer, til beste for skoleslaget. I perioden skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt 
fokus på rekruttering av nye medlemmer og holde fast på eksisterende, styrke 
tillitsvaltopplæring og – oppfølging, nye særavtaler og vurdere yrkesetikk og etablering av 
livsfasepolitikk.  

• Folkehøgskoleforbundet skal i perioden videreføre igangsett videreutvikling av 
Folkehøgskoleforbundet til beste for alle medlemmene. Dette inkluderer et bedre fungerende 
lokallagsarbeid og bedre informasjonsflyt i organisasjonen gjennom e-post, nyhetsbrev, 
internett og bladet ”Folkehøgskolen”.  

• Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle opplæring og oppfølging av tillitsvaldarbeid. 
• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å videreutvikle den norske tre-parts-modellen i 

utdanningssektoren og de overordna rammevilkårene for ansatte i arbeidsmiljøloven mv.  
• Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å opprettholde dagens ytelsesbaserte 

tjenestepensjonsordning, herunder AFP og særaldersgrenser. 
• Folkehøgskoleforbundet skal utarbeide bærekraftmål og handlingsplan for å nå disse, 

herunder redusering av klimaavtrykk, som følge av egen virksomhet. 
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET - FORSLAG TIL BUDJSETT 2017
Kto.nr Konto namn Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Ramme

for 2017 FHF PU for 2016 Pr. 31.12.16 FHF 31.12.16 PU 31.12.16 for 2018
3010 Annonser i Folkehøgskolen -220 000                   -220 000                    -240 000                 -210 171 -210 171 -260 000

Andre inntekter pliktig -10 200                      -10 200                       -10 045 -10 045 -11 000
3100 Boksalg - sangbok og andre bøker -500 000                   -500 000                    -500 000                 -478 825 -478 825 -600 000
3210 Medlemskontingent -3 200 000                -3 200 000                 -3 000 000              -3 025 217 -3 025 217 -3 300 000
3230 Kursavgifter -350 000                   -110 000                    -240 000                  -300 000                 -346 700 -106 000 -240 700 -360 000
3400 Tilskudd fra FHSR  PU-midler -1 364 000                -1 364 000               -1 310 000              -1 310 000 -1 310 000 -1 398 000
3430 Tilskudd OU-midler til kurs -72 000                      -72 000                       -70 000                   -71 686 -71 686 -75 000
3460 Ressurs for tillitsvalgte -343 400                   -343 400                    -334 880                 -331 760 -331 760 -352 000
3270 Prosjektmidler fra FIVH -                                  -                                -340 000                 -313 600 0 -313 600               0
3275 Prosjektmidler fra Mentorprosjektet -90 000                      -90 000                       -90 000                   -90 000 -90 000

Avsatt i 2015-16 til landsmøtet -100 000                   -100 000                    0
3940 Overført fra Forskningsfondet til bok -                                  -                                   -46 000                   -46 000 -46 000
3940 Tilskudd fra Fond for tillitsvalgte -110 000                   -110 000                    -                           0 0
3910 Royalty bøker -45 000                      -45 000                       -40 000                   -46 158 -46 158 -50 000
3920 Bladabonnement -9 900                        -9 900                         -9 900                      -9 900 -9 900 -9 900

Sum inntekter -6 414 500 -4 810 500 -1 604 000 -6 280 780 -6 290 062               -4 425 762               -1 864 300              -6 415 900               
4000 Varekjøp sangbøker 430 000                     430 000                      450 000                  431 914 421 414 10 500 550 000

Sum varekjøp 430 000 430 000 0 450 000 431 914                   421 414                   10 500                     550 000                   
5000 Lønn 2 033 696                  1 423 696                  610 000                   2 047 773               2 026 448 1 306 117 720 331 2 150 000
5010 Lønn/honorar andre 40 000                       10 000                        30 000                      40 000                     83 809 63 809 20 000 30 000
5015 Refusjon arbeidshjelp IF/NKF mm 1 250 000                  975 000                      275 000                   1 190 000               1 150 697 920 558 230 139 1 275 000
5030 Feriepenger 263 362                     190 162                      73 200                      264 832                  257 260 170 820 86 440 258 000
5060 Pensjonskostnader KLP 79 000                       -                                   79 000                      75 000                     78 765 0 78 765 82 000
5410 Arbeidgiveravgift 323 885                     199 100                      124 785                   317 837                  336 263 219 688 116 575 339 528
5480 Arbeidsgiveravgift KLP 11 139                       -                                   11 139                      10 060                     11 106 0 11 106 11 562
5600 Refusjon arbeidshjelp fra IF -450 000                   -450 000                    -                                -450 000                 -437 000 -437 000 0 -463 500
5610 Refusjon arbeidshjelp fra FHSR -259 040                   -259 040                    -                                -252 600                 -252 600 -252 600 0 -267 811
5910 Div.sosiale kostn. 30 000                       20 000                        10 000                      40 000                     21 456 14 304 7 152 30 000
5920 Yrkesskadeforsikring 4 100                         2 733                          1 367                        4 200                       3 843 2 562 1 281 4 500
5925 Kollektiv reiseforsikring 3 850                         2 567                          1 283                        3 800                       3 687 2 458 1 229 3 900
5930 Gruppelivsforsikring 6 100                         4 067                          2 033                        6 200                       5 832 3 888 1 944 6 300
5940 Bedriftshelsetjeneste 7 300                         4 867                          2 433                        6 500                       7 090 4 727 2 363 7 300

Sum personalkostnader 3 343 392 2 123 152 1 220 241 3 303 602 3 296 656                2 019 331                1 277 325                3 466 779                
6050 Avskrivninger 45 000                       30 150                        14 850                      60 000                     43 689 34 077 9 612                     40 000
6120 Kostnadsdekking Utdanningsforb. 40 000                       40 000                        40 000                     40 000 40 000 -                         40 000
6130 Tilskudd til lokalt tillitsvalgtarbeid 40 000                       40 000                        40 000                     26 301 26 301 -                         40 000
6155 Kostnader PU-arbeid 160 000                     -                                   160 000                   210 000                  186 501 0 186 501                165 000
6158 Tilskudd til andre 6 000                         6 000                          5 000                       1 000 1 000 -                         6 000
6162 Kurs for tillitsvalgte 145 000                     145 000                      140 000                  134 224 134 224 -                         145 000
6162 Tillitsvalgtsopplæring 40 000                       40 000                        40 000                     0 0 40 000
6164 Kurs-og seminaravgifter 40 000                       26 000                        14 000                      45 000                     41 440 35 141 6 299                     40 000
6171 Landsmøtekostnader 200 000                     200 000                      -                           0 0 -                         0
6171 Avsetning landsmøte 2017 -                                  -                                   100 000                  100 000 100 000 100 000
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Kto.nr Konto namn Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Ramme
for 2017 FHF PUF for 2016 pr.31.12.16 FHF 31.12. PUF 31.12. for 2018

6172 Kostnader lederforum 50 000                       50 000                        50 000                     88 864 88 864 -                         50 000
6187 Kostnader Arendalsuka 10 000                       10 000                        10 000                     3 068 3 068 10 000
6300 Husleie** 310 000                     241 800                      68 200                      298 000                  303 648 236 845 66 803                  315 000
6325 Kontorhold*** 300 000                     234 000                      66 000                      299 000                  342 217 266 929 75 288                  315 000
6540 Inventar/utstyr 20 000                       15 600                        4 400                        20 000                     18 661 14 556 4 105                     20 000
6700 Revisjonshonorar 31 400                       24 492                        6 908                        25 000                     31 400 23 550 7 850                     35 000
6720 Honorar fritt 130 000                     130 000                      -                                125 000                  210 698 210 698 -                         140 000
6806 Profilering av FHF 15 000                       11 700                        3 300                        20 000                     0 0 -                         20 000
6808 Bokprosjekter -                                  -                                   -                                46 000                     22 350 17 433 4 917                     0
6806 Drift FHF nettsted 50 000                       39 000                        11 000                      40 000                     16 616 12 960 3 656                     25 000
6815 Bibilioteket 1 500                         1 500                          -                                1 500                       834 834 -                         1 000
6820 Trykksaker 19 000                       17 000                        2 000                        15 000                     15 359 11 980 3 379                     20 000
6840 Abonnement/fagbøker/oppslagsverk 40 000                       35 000                        5 000                        40 000                     42 168 32 891 9 277                     40 000
6860 Møtekostnader 30 000                       25 000                        5 000                        30 000                     57 209 44 623 12 586                  30 000
6870 Kostnader "Folkehøgskolen" 260 000                     260 000                      250 000                  223 172 223 172 260 000
6940 Porto 70 000                       65 000                        5 000                        75 000                     68 129 61 316 6 813                     75 000
7040 Forsikring bibliotek 600                             600                             750                          583 583 -                         650
7400 Kontingenter 5 000                         3 000                          2 000                        10 000                     0 0 -                         5 000
7435 Vervepremier 1 000                         1 000                          1 000                       0 0 -                         1 000
7430 Gaver og blomster 10 000                       9 000                          1 000                        10 000                     9 253 7 217 2 036                     10 000

Sum driftskostnader 2 069 500 1 700 842 368 658 2 046 250 2 027 384                1 628 263                399 121                   1 988 650                
7100 Reise og opphold styret 85 000                       85 000                        -                                60 000                     84 968 84 968 -                         70 000
7120 Reise og opphold leder 60 000                       45 000                        15 000                      60 000                     65 593 52 474 13 119                  60 000
7134 Reise landsmøte 75 000                       75 000                        -                                -                           0 0 -                         0
7135 Reise kurs for tillitsvalte 50 000                       50 000                        -                                50 000                     43 970 43 970 -                         50 000
7136 Reise og opphold ped.rådgiver 80 000                       -                                   80 000                      100 000                  99 360 0 99 360                  50 000
7140 Reise og opphold rektorutvalg 15 000                       15 000                        -                                15 000                     15 842 15 842 -                         15 000
7130 Reise og opphold lærerutvalget 10 000                       10 000                        10 000                     10 703 10 703 10 000
7138 Reise og opphold IKV-utvalget 10 000                       10 000                        10 000                     14 005 14 005 10 000
7145 Reise og opphold generalsekretær 70 000                       68 000                        2 000                        70 000                     101 376 101 376 -                         70 000
7146 Reise og opphold redaktør 15 000                       15 000                        -                                15 000                     12 982 12 982 -                         15 000
7147 Reise rektorforum -                                  -                                   -                                15 000                     0 0 -                         0
7180 Studieturer personalet 30 000                       20 000                        10 000                      30 000                     28 936 19 291 9 645                     35 000
7165 Reise pedagogisk utvalg 10 000                       -                                   10 000                      10 000                     1 178 0 1 178                     10 000
7160 Reise og opphold andre 10 000                       10 000                        -                                10 000                     50 982 49 799 1 183                     10 000

Sum reisekostnader 520 000 403 000 117 000 455 000 529 895 405 410                   124 485                   405 000                   
8020 Renteinntekter -2 000                        -2 000                         -                                -5 000                      -1 080 -1 080 0 -5 000
7770 Gebyr bank/post/morarenter 7 000                         5 460                          1 540                        7 000                       837 670 167 7 000

Sum finansposter 5 000 3 460 1 540 2 000 -243                          -410                          167                           2 000                        
Sum utgifter 6 367 892                  4 660 454 1 707 439 6 256 852 6 285 606 4 474 008 1 811 598 6 412 429
RESULTAT -46 608 -150 046 103 439 -23 928 -4 456                      48 246                      -52 702                    -3 471                      
Overført til konfliktfond 10 000 10 000
Overført til forsknings- og utdanningsfond 25 000 25 000 -                            -                            -                            -                            
 RESULTAT ETTER OVF.   -11 608 -125 046 103 439 -23 928 -4 456                      48 246                      -52 702                    -3 471                      

**) FHF sin andel husleie i 2017 ***) FHF sin del av øvrige og 31.,44% når kostnaden deles
er 18,66 % av tot. 1.660.100,- kontorholdskostnader er 18,1% på FHF-IF-FHSR.

når kostnadene deles på alle org. Inkl. EKOM-kostnader
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Valg 
 
Valgnemndas innstilling/forslag 
 
Styret 2017-2019 
 
Leder:    Øyvind Brandt rektor  Nestor   (sagt ja til gjenvalg, 3 perioder) 
Styremedlemmer: Sivelin Kjølstad lærer   Sogndal  (sagt ja til gjenvalg, 1 periode) 
   Kristin Smith   kontorleder  Ringerike  (vara 1 periode) 

Jan Martin Medhaug  rektor  Follo   (ny) 
   Ingvar Øydvin  insp/lærer Fosen   (ny)  
 
 
Varamedlemmer:  

1. vara  Ronny Mag Larsen lærer  Holtekilen    (ny) 
2. vara  Line Tislaug  int/kontorleder Trøndertun   (vara 1 periode) 
3. vara  Ingegjerd De Graaff kontorleder Romerike  (vara 1 periode)  

 
--- 
 
Valgnemnd 2017-2019   

 
Øyvind Krabberød  redaktør  Oslo 

   Hilde Grymyr   inspektør  Idrettskolen Numedal fhs 
   Kjersti Hovland  lærer   Ringerike fhs  
 
 
 
 
 
Valgnemnda: Haldis Brubæk Romerike fhs, Marius Bergan Elverum fhs & Erlaug Benjaminsen Lofoten fhs 
 
 
Kabelvåg 24/4 17 
Erlaug Benjaminsen 
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VEDTEKTER FOR FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET   
Vedtatt på landsmøtet på Agder folkehøgskole 19.3.2013 
Justert på landsmøtet på Voss folkehøgskole 2.6.2015 
 
 

§ 1  Namn: Folkehøgskoleforbundet 
 
 

§ 2  Føremål 
2.1 Folkehøgskoleforbundet er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole. 
2.2 Folkehøgskoleforbundet skal ta i vare medlemmene sine interesser når det gjeld 

lønns- og arbeidsforhold. 
2.3 Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for dei idéar den frilynte folkehøgskolen byggjer 

på og fremje folkehøgskolen sin innverknad og plass i det norske samfunnet. 
2.4 Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og tenelege rammevilkår for norsk 

folkehøgskole. 
2.5 Folkehøgskoleforbundet skal drive studie-, utviklings- og opplysningsverksemd. 
 
 

§ 3  Medlemsskap 
3.1 Folkehøgskoleforbundet har fire former for medlemskap: vanleg medlem, 

student/stipendiatmedlem, pensjonistmedlem og støttemedlem. Vanleg medlem har 
fulle rettar i organisasjonen.   

3.2 Rett til vanleg medlemsskap har alle som arbeider i  eller har permisjon frå stilling i 
folkehøgskolen. Desse kan berre ha vanleg medlemsskap. 

3.3 Styret kan etter særskilt søknad innvilge medlemskap for andre. 
3.4 Rett til støttemedlemskap har elles alle som ønskjer å arbeide for dei idéar 

Folkehøgskoleforbundet byggjer på. 
3.5 Tilsette i sekretariatet og pensjonerte frå stilling i folkehøgskolen kan organisere seg i 

kvart sitt lokallag. 
 
 

§ 4  Inn- og utmelding 
4.1 Inn- og utmelding skjer skriftleg til Folkehøgskoleforbundets sekretariat.  
4.2 Den lokale tillitsvalte har ansvar for lokallagslister med endringar vert sendt 

sekretariatet. 
 
 

§ 5  Kontingent 
5.1 Landsmøtet fastset kontingenten og utrekningsgrunnlaget samt rammene for bruken 

av kontingenten.  
 
 

§ 6 Organisasjonsstruktur 
6.1 Folkehøgskoleforbundet har følgjande vedtaksledd: 
 Arbeidsplass:  
  Lokallaget 
  Styret i lokallaget 
  Lokal tillitsvalt 
 Landsplan:  
  Landsmøtet 
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  Forbundsstyret           
  Sekretariat med generalsekretær står for det daglege arbeidet i 

Folkehøgskoleforbundet. 
 
 

§ 7  Lokallaget 
7.1 Medlemmer ved den enkelte folkehøgskolen utgjer eit lokallag i 

Folkehøgskoleforbundet. Verksemda i lokallaga følgjer retningsliner som blir gitt av 
det forbundsstyret og vedtak fatta av landsmøtet. 

7.2 Er det minst 2 medlemmer av Folkehøgskoleforbundet ved ein skole, skal det veljast 
leiar og kasserar. Desse utgjer styret i lokallaget. Tel lokallaget fleire medlemmer, kan 
talet på styremedlemmer utvidast.  

7.3 Lokallagsmøte skal  haldast når ein medlem krev det.  
7.4 Støttemedlemmer knytta til ein skole kan møte i lokallaget utan stemmerett. 
7.5 Årsmøtet i lokallaga skal haldast i god tid før lansmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal 

haldast når styret eller 1/4 av medlemmene krev det. 
 
 

§ 8  Landsmøtet 
8.1 Landsmøtet er det høgste organet i Folkehøgskoleforbundet og skal haldast kvart 

andre år innan utgangen av juni.  
8.2 Landsmøtet er sett saman av valte delegatar valt av lokallaga etter følgjande 

fordeling: 
 1 – 4 medlemmer:  inntil 2 representanter 
 5 – 8 medlemmer:   3 representanter 
 9 – 16 medlemmer:    4 representanter 
 17 og fleire medlemmer:  5 representanter 
 og forbundsstyret med vararepresentantar.  Desse har krav på reisetilskott.  
8.3 Alle andre medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan likevel møte på landsmøtet 

med tale- og forslagsrett. 
8.4 Forbundsstyret legg fram årsmelding, rekneskap og budsjett til godkjenning på 

landsmøtet.  Styret har ikkje stemmerett i desse sakene.  Rekneskapen skal vera 
godkjent av statsautorisert/registrert revisor. 

8.5 Landsmøtet vel forbundsstyret og dei ombod som landsmøtet vedtar skal veljast av 
landsmøtet.  Landsmøtet skal godkjenne forbundsstyret sitt val av revisor. 
Landsmøtet vel valnemnd. 

8.6 Saker som skal opp på landsmøtet må meldast seinast 2 månader i forvegen. 
Framlegg om endring av vedtektene må meldast seinast 4 månader i forvegen. 

8.7 Forbundsstyret kan gje vidare retningsliner for gjennomføringa av landsmøtet. 
Landsmøtet kan gjera endringar i desse. 

 
 

§ 9   Ekstraordinært landsmøte 
9.1 Det skal kallast inn til ekstraordinært landsmøte når 1/6 av medlemmene krev det, 

eller når forbundsstyret finn det nødvendig. 
9.2 Ekstraordinært landsmøte skal kunngjerast med minst 14 dagars varsel. Sakliste skal 

følgje innkallinga. 
9.3 Ekstraordinært landsmøte kan ikkje behandle eller avgjera andre saker enn dei som 

er nemnt i innkallinga. 
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§ 10  Forbundsstyret 
10.1 Forbundsstyret skal leie verksemda i Folkehøgskoleforbundet mellom landsmøta og 

førebu landsmøtesakene.  
10.2 Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege medlemmene. 

Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer. 
10.3 Landsmøtet vel leiar ved særskilt val.  Alle val skal vere skriftelege. Det bør vere fleire 

kandidatar til kvart styreverv. Styret vel seg imellom nestleiar og sekretær. 
10.4 Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Første varamedlem møter 

til vanleg i styret, men utan røysterett. 
10.5 Leiar og styremedlemmer med varamedlemmer blir valde for 2 år om gongen.  
10.6  Forbundsstyret kan gje vidare retningslinjer for valnemnda. Landsmøtet kan gjere 

endringar i desse. 
 
 

§ 11  Sekretariatet 
11.1 Sekretariatet utfører under ansvaret til forbundsstyret det daglege arbeidet i 

Folkehøgskoleforbundet. Sekretariatet skal ha ein generalsekretær. 
11.2 Generalsekretæren skal veljast på landsmøtet etter innstilling frå styret for 4 år om 

gongen. Mellom landsmøta kan forbundsstyret utnemne generalsekretær fram til 
landsmøtet. 

 
 
 

§ 12  Endring av vedtektene 
12.1 Endring av vedtektene kan berre vedtakast av ordinært landsmøte. 
12.2 Framlegg til endring av vedtektene må vera forbundsstyret i hende 4 månader før 

landsmøtet.  Framlegg skal så raskt som råd sendast lokal- og distriktslaga. 
12.3 Endring av vedtektene må ha 2/3 fleirtal på landsmøtet. 
 
 

§ 13  Oppløysing 
13.1 Framlegg om oppløysing av Folkehøgskoleforbundet må vera framsett minst 6 

månader før ordinært landsmøte og skal så raskt som mogleg sendast ut til lokal- og 
distriktslaga. 

13.2 Vedtak om oppløysing kan gjerast av landsmøtet med 2/3 fleirtal.  
13.3 Dersom oppløysing blir vedtatt, skal det same landsmøtet avgjera korleis midlane til 

Folkehøgskoleforbundet skal disponerast. 
13.4 For framlegg til samanslåing av Folkehøgskoleforbundet med andre organisasjonar 

gjeld også reglane i punkta 13.1 og 13.2. 
---  
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Prosedyre for gjennomføring av landsmøtet:

• Registrering/navneopprop ved møtestart. Opplyse om antall stemmeberettigede.

• Landsmøtedeltakere som forlater landsmøtet under forhandlingene melder møtebordet (ved 
å legge igjen stemmelapp med sitt nr) når de forlater møtet og når de kommer, slik at 
møteledelsen har oversikt over antall stemmeberettigede i salen.

• Alle medlemmer av Folkehøgskoleforbundet har tale- og forslagsrett. Stemmerett har kun 
valgte delegater, distriktslagsledere og forbundsstyret med vararepresentanter (j.fr. 
vedtektene §9) (støttemedlemmer har ikke stemmerett). 

• Landsmøte ved møtelederne kan gi andre tale og forslagsrett.

• Delegatene/deltakerne ber om ordet ved å gi tegn med deltakernummeret (på eget ark i 
deltakermappene). Det kan normalt bes om innlegg ved én finger, replikk med to fingre og ”til 
forretningsorden” ved f.eks. timeout-signal. Deltakere som ber om ordet til dagsorden, skal ha 
ordet umiddelbart.

• Møtelederne avgjør fra sak til sak eventuelle begrensninger i taletiden, åpning for replikker, 
og når strek skal settes for debatten, og opplyser om dette.

• De som gis ordet presenteres med fullt navn av møteledelsen.

• Møtelederne kan inndele debatten i temaer og opplyser om dette.

• Når strek er satt, kan deltakere bare ta ordet til forretningsordenen, for eksempel 
avstemningsordningen, ikke til selve saken.

• Alle forslag til avstemning skal (også) framsettes skriftlig.

• Stemmesedler til alle valg deles ut i deltakermappene ved møtets start.

• Vedtak, utenom vedtektsendringer, treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. 

• Møtelederne kan tegne seg på talerlista, og delta i debatten – fra talerstolen.

• Det bør synges med passelige mellomrom!

• Avtroppende tillitsvalgte takkes for innsatsen.

---

Vedtatt av forbundsstyret 9. februar 2015.
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RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV VALG PÅ LANDSMØTER 
 

1.   Møteledelsen informerer om rammer og prosedyrer for valget (punktene her under). 
 

2.  Valget foregår etter Folkehøgskoleforbundets vedtekter, § 10 Forbundsstyret, og § 11 Sekretariatet: 
10.2:  Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege medlemmene. 

Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer. 

10.3:  Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Val skal vere skriftelege dersom det er fleire 

forslag til leiar, styremedlemmer eller varamedlemmer. Styret vel seg imellom nestleiar og 

sekretær. 

10.4:  Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter til vanleg i styret, men utan 

røysterett. 

10.5:  Leiar og styremedlemmer med varamedlemmer blir valde for 2 år om gongen. 

11.2:  Generalsekretæren skal veljast på landsmøtet etter innstilling frå styret for 4 år om 

gongen. 
 

I retningslinjer for valgnemnda, blant annet pkt 3, heter det: 
Valgnemnda skal ha forespurt sittende styreleder, styrerepresentantene, varamedlemmer og 
utvalgsmedlemmer som er på valg på det kommende landsmøte om de tar gjenvalg, senest 3 måneder før 
landsmøtet. Leder kan normalt ikke stille til gjenvalg mer enn 3 ganger (maksimalt 8 år som leder). Styre-, 
varamedlemmer til styret og utvalgsmedlemmer kan normalt ikke stille til gjenvalg mer enn to ganger 
(maksimalt 6 år som styre- og/eller varamedlem) i hver posisjon. 
 

3.  Valgnemndas leder gjør kort rede for nemndas arbeid for landsmøtet, og hva valgnemnda skal innstille 
kandidater til: Leder, 4 styremedlemmer, 3 varamedlemmer, 4 medlemmer i utvalg for praktisk personale, 4 
medlemmer i lærerutvalget, 2 medlemmer i skoleutviklingsutvalget og 3 medlemmer i ny valgnemnd. 

 

4.  Valgnemndas kandidater er på forhånd presentert skriftlig i utsendte landsmøtepapirer. Dersom ikke 
valgnemndas kandidater til valget er presentert tidligere på landsmøtet, blir disse nå presentert (ledet av 
valgnemndas leder). 

 

5.  Det åpnes for benkeforslag på kandidater. Benkeforslag må være avklart på forhånd med aktuelle kandidater. 
 

6.  Valgnemnda informerer om styremedlemskandidater som eventuelt ikke velges,  
  også stiller til varaplass. 
 

7.  Tillitsvalgte bør ikke ha flere tillitsverv samtidig en det som følger av det aktuelle  
  tillitsvervet. 
 

8.  Møteledelsen informerer om hvem som er i tellekorpset. 
 

9.  Stemmesedler er lagt inn i landsmøtedeltakernes mapper på forhånd. 
 

10.  Valgene foretas. Valg der det ikke er konkurrerende kandidater kan velges ved akklamasjon. 
• Valg av Folkehøgskoleforbundets leder for 2 år. 
 

• Valg av 4 medlemmer i forbundsstyret for 2 år. Dersom det er fremmet forslag om  flere enn fire kandidater 
velges styremedlemmene ved at delegatene skriver opp fire av kandidatenes navn på stemmeseddelen. De 
fire som har fått flest stemmer og samtidig tilfredsstiller §10.2. er valgt som styremedlemmer. 

 

• 3 varamedlemmer til forbundsstyret velges for 2 år etter samme prosedyre som for styremedlemmer. 
Kandidater som evt. ikke fikk plass i styret, spørres om de stiller som kandidater til vara. 

 

• 4 medlemmer til lærerutvalget velges for 2 år etter samme prosedyre som for styremedlemmer. 
 

• 4 medlemmer til utvalg for praktisk personale velges for 2 år etter samme prosedyre som for 
styremedlemmer. 

 

• 2 medlemmer til skoleutviklingsutvalget velges for 2 år etter samme prosedyre som for styremedlemmer. 
 

• Evt. valg av generalsekretær (kun én kandidat og ved akklamasjon) 
 

• Valg av revisor etter innstilling fra styret (én kandidat og evt. ved akklamasjon) 
 

• Valg av valgnemnd etter innstilling fra valgnemnda 
 

11.  Møteledelsen informerer landsmøtet om resultatet av valgene underveis og samlet til slutt. 
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	vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning:
	• Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist satt av styret.
	• Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter rimelegaste alternativ:
	o Første innstilte frå alle lokallaga
	o Styret med vararepresentantar
	o Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det maksimalt er 60     delegatar med rett til reisetilskott.
	o Dersom det framleis er ledige plasser vil tredje innstilte frå lokallaga etter fallande    medlemstal ha rett til reisetilskott og så frametter til det er maksimalt 60 delegatar med rett    til reisetilskott.
	• Resultatet meldes lokallaga utan opphald.
	Styret mener at forslaget både tar hensyn til behov for en økonomisk sikring og demokratisk representasjon.
	Forslag 2: Styrets størrelse og sammensetning
	Forslag 3: Endring av valgprosedyre
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	Sak 12 Forslag om etablering av stipend for medlemmer
	Styret foreslår å utvide ‘Forskingsfondet’ til ‘Stipend og forskingsfond‘. I tillegg til midlene til forskningsstipender, settes det hvert år av inntil NOK 30 000,- til utdanningsstipend for medlemmer i Folkehøgskoleforbundet dersom det er rom for det...
	Formålet med stipendet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.
	Stipendregler
	Stipend kan etter søknad tildeles vanlig medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i folkehøgskolen til offentlig godkjent grunnopplæring, grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs, evt. andre kurs og studiereiser som...
	Hva kan jeg få i støtte?
	Du kan søke om å få dekket inntil halvparten av egne dokumenterte utgifter til studiet/kurset med inntil NOK 12 000,- per kalenderår.
	Vilkår
	Som søker må du være og ha vært vanlig medlem og aktiv i jobb i folkehøgskolen minimum de siste seks månedene. Du kan ikke søke stipend til kurs og utdanninger som er avsluttet før du har vært yrkesaktivt medlem i seks måneder. Medlemmer som har motta...
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	•  Kursavgifter/semesteravgifter
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	Stipendet dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter, diet og mat.
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	Landsmøtet vedtar styret forslag til etablering av utdanningsstipend for medlemmer.
	Sak 13  Idé- og prinsipprogram for 2017 – 2021
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