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Magasinet Folkehøgskolen
Folkehøgskolen gis ut av Norsk folkehøgskolelag og er Norsk Folkehøgskolelags talerør  
overfor medlemmer, ansatte i folkehøgskolen, politikere, pedagoger og læresteder. 

Bladet skal sette dagsorden, speile og kommentere aktiviteten i frilynt folkehøg skole  
og i organisasjonen ved å bringe aktuelt pedagogisk, politisk og kulturelt stoff til inspirasjon 
og debatt.

Folkehøgskolen legges ut på bloggen frilyntfolkehøgskole.no. Målet er å ha en veksel-
virkning mellom blad og nett. Relevante blogginnlegg kan også tas inn i bladet. 
Folkehøgskolen startet opp som Høgskolebladet i 1904 og er medlem av Fagpressen.

Folkehøgskolen
u t g i t t av n or sk f ol k e hø g skol e l ag



leder  

rektormøtet  
– veien videre 
Rektormøtet er en viktig møteplass for 
ledere i norsk folkehøgskole. Årlig 
samles rundt 90 prosent av disse til 
foredrag, kulturinnslag, diskusjoner og 
god bevertning. Det er viktig med slike 
sammenkomster. Her kan en få faglig 
påfyll, skape nettverk og få svar på 
spørsmål som følger med rektorrollen.

Årets rektormøte var lagt til 
Trondheim. Det gikk stort sett i 
foredrag–ogdetvarenlyttende
for samling. Frank Aarebrot var der, 
MarianneAasen–lederiKUF-
komiteen likeså. Henning Sommero, 
forfatter Ida Løkås. Lederne i WIS og 
EPSI og mere til. Det var mange gode 
anslag. Men vi stiller spørsmål om dette 
var nok. Møtet er viktig, men kanskje 
det er på tide å stoppe litt opp og legge 
en strategi for kommende møter.

For to år siden gjorde man et forsøk 
på en annen og mer aktiv form for 
program hvor Open space ble brukt som 
metode. Da var hovedhensikten å 
ansvarliggjøre og engasjere rektorene 
for skolens utvikling. Det var et godt 
forsøk på å endre praksis, selv om 
opp legget også høstet noen negative 
reaksjoner.Desisteåreneharrektor-
møtet igjen vært inne på et svært 
tradisjonelt spor.

Detsnakkesofteomatfolkehøg-
skolenerlitesynligidenoffentlige
debatt, og i fora hvor vi naturlig burde 
væretilstedeerviuteglemt.Etrektor-
møteskullevelkunneværeenflott
plattform til å fornye og utvikle ideer og 
visjoner videre. Skulle ikke møtet kunne 
meisle ut en retning og være en 
tanke smie for politisk og strategisk 
tenkning? Her kunne man jobbe i 
workshopsogverksteder–praktisk
handlende. Vi tror dagens utgave av 
rektormøteterensmulepasifiserende
ogdetersattavlitetidtilmenings-
utvekslingogkommentarer–gjernei
mindre grupper.

FrankAarebrotutfordretfolkehøg-
skolen i sitt foredrag til i enda større 
grad å bety en forskjell. Han ville blant 
annet ha en tydeligere skole hvor etiske 
dilemmaerivårtidfikkstørreplass.
Han spurte om vi var fornøyd når vi 
hadde fulle skoler? Han sa: «vi trenger 
enslemmereogmeraggressivfolkehøg-
skole.DetsammeønsketDanvik-
rektorenSeierstadseg–enskolesom
engasjerte seg som en protestbevegelse.

Det er dyrebar tid som brukes på 
rektormøtet. Vi undrer oss over at et 
bokbadfinnerplasspådagtidogatdet
varsattavfiretimertilforedragom
Sang og musikk i samfunnet. En tid som 
heller ikke en uforberedt Henning 
Sommero klarte å fylle. Er det på tide å 
stramme opp programmet og jobbe for 
et rektor møte som setter saker på 
dagsordenidetoffentligeromogsom
søkervidereretningfornorskfolkehøg-
skole?

ø y v i n d  k r a b b e r ø d

mellom idé  
og hverdag 
Landsmøtet til Norsk Folkehøgskolelag 
(NF)påAgderfolkehøgskoleimarshar
tittelen «Mellom idé og hverdag». For 
deterakkuratderviallebefinneross.
OgderNFbefinnerseg.Opptattav
idégrunnlaget, utviklingsarbeidet, 
ramme  vilkår for folkehøgskolen og dets 
ansatte.

NF er en idébærende interesse og 
fagorganisasjonforfrilyntfolkehøg-
skole, båret oppe av medlemmene på 
skolene. Landsmøtet skal blant annet 
vedta fundamentet for idéarbeidet for 
denestefireårenevedåbehandleog
vedtaidé-ogprinsipprogram,som
program nemnda via høring i lokallagene 
har utarbeidet et glimrende forslag til.

Idé alene gjør ingen folkehøgskole. Vi 
somarbeiderifolkehøgskolenmanifest-
ereridégrunnlagetikonkreteskoletil-

bud, med ungdommen, hver dag. Dette 
klarer vi fordi vi gjennom årene har 
lykkes i arbeidet med å skape rimelige 
rammevilkår fra storsamfunnet vi er en 
del av, i form av hensiktsmessig lov og 
forskrifter, samt ikke minst økonomisk 
støtte. Dette arbeidet blir ikke mindre 
viktig i fremtiden.

I 2006 ble folkehøgskolene over ført 
fra staten til privat og kommunal/
fylkes  kommunal sektor. NF også som 
arbeidstakerorganisasjon, for alle 
ansatte på skolen, måtte derved 
nød  vendigvis bli tydeligere.

Styret har startet en gjennomgang av 
NF. Hensikten er å videreutvikle NF til 
ogsåiframtidenåværedenorganisa-
sjonen vi samler oss om og forener 
krefteri.Forsammenåholdeidégrunn-
laget levende varmt og være den 
motoren i videreutviklingsarbeidet i 
fri lynt folkehøgskole som vi alle er så 
avhengig av. 

Som mange av dere har pekt på i 
høringen om endringer i vedtektene er 
det sakene NF jobber med, hva enten 
det dreiser seg om idé, skoleutvikling, 
myndighetskontaktellerarbeidslivs-
spørsmål, som har hovedfokus i 
hver dagene. Avgjørende for dette er at 
viiNFharetfellesidé-ogprinsipp-
grunnlag og rammeverk, blant annet i 
form av hensiktsmessige vedtekter og 
riktig bruk av ressursene, slik at vi som 
arbeider i dette enestående og viktige 
skoleslaget, også melder oss inn i og 
forblir i et NF, til det beste for skolene 
ogosssomarbeiderher–mellomidéog
hverdag.

ø y v i n d  b r a n d t,  l e d e r i  n o r s k 
f o l k e h ø g s ko l e l ag

Etter fire år med «nye Folkehøgskolen» 
justerer vi nå layouten en smule. 

God fornøyelse!
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s:LarsGunnarLingås–idennesamtalen,somegentligeret
portrettintervju vil det handle mye om etikk. Men først, med 
din mangfoldige bakgrunn er det naturlig å gå rett på sak og 
spørredeg–hvemerduegentlig,hvorhørerduhjemme?
lg: Jeg har bakgrunn fra sosialt arbeid, og kriminologi, men 
etter å ha jobbet en del år med sosionomfaget og undervist i 
Norge og Danmark, fant jeg ut at min store interesse lå i 
moralfilosofienogprofesjonsetikken.Siden1993,dajegtoken
doktorgrad i Gøteborg, har jeg levd av å snakke om etikk, både 
generell etikk og profesjonsetikk. Det var kortversjonen…
s: De siste årene har utdanningssystemet stått i søkelyset for 
virksomhetendin.DuharspiltenviktigrolleforUtdannings-
forbundet,underforarbeidetoginnføringavderesprofesjons-
etiske plattform som ganske nylig ble vedtatt. For tell litt om 
hva dette arbeidet har bestått i?
 

ny giv For etikkarbeidet

lg: For snart to år siden var jeg først med på en brainstorming 
og inspirasjonskonferanse sammen med bl.a. nylig avdøde 
ErlingLarsDale,hvoroppdraget var å inspirere en arbeids-
gruppe og de styringsorganene som skulle lede arbeidet. Og i 
den sammenheng var det min primære oppgave å si litt om 
erfaringene fra sosialetikken. Nå hadde jeg også i forhold til 
Utdanningsforbundetsforgjengere,værtinnompå90-talletog
gjort tilsvarende arbeid.Mennåbledet enny giv for etikk-
arbeidet iUtdanningsforbundet. Jegbleveldigglad foratde
spurte meg om å være en konsulent eller veggspiller i for hold 
til denne arbeidsgruppa. Min rolle var at jeg i arbeids gruppas 
møter kom med egne innspill og ga tilbakemeldinger på andres 
bidrag. Jeg har også vært mye brukt som foredrags holder på 
samlinger av tillitsvalgte, og etter beste evne forsøkt å gi dem 
eninnføringiprofesjonsetikkensverden.Detteblegodtmot-
tatt og førte til et klart vei valg som handlet om at de ønsket seg 
en profesjonsetisk plattform. Denne skulle ikke gi regler og 
fasitsvar på vanskelige situasjoner, men i hoved sak legge opp til 
etisk bevissthet hos profesjonsutøveren på grunn lag av et 
utarbeidet dokument, som altså ble den om talte platt formen.

lars  
gunnar 
lingÅs 
om etikk
av si g u r d o h r e m / fo t o: l a r s i va r h o r dn e s ,  ja r l sbe rg av is

 

lars gunnar lingås er i dag 
eksternt tilnyttet Høyskolen i Vestfold som 
første amanuensis. Tok i 1993 en filosofisk 
dr.grad ved Gøteborg Universitet. Har i tillegg 
sosionom utdanning og lang erfaring fra 
fagutviklingen av sosialt arbeid i Norge 
gjennom undervisning, faglitterære bidrag 
og forskning. Det siste året aktivt engasjert 
av Utdanningsforbundet i arbeidet med 
utvikling av en profesjons  etisk plattform for 
lærere. 

       Lingås er innleder på landsmøtet i Norsk 
folkehøgskolelag på Agder folkehøgskole  
19.mars – og er hoved innleder ved det 
ny  start ede kurset Filosofisk Praksis og 
sokratisk dialog, på Humanismens hus  
16. april i 2013.
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s: Var dette et rent faglig arbeid?
lg: Problemstillingen var at er man et profesjonsforbund som 
Utdanningsforbundetnettopper,måman jobbemed faglige
spørsmål. Det har de jo alltid gjort, men det var helt åpenbart 
at det å jobbe med profesjonsetikk ble en vitamininnsprøytning 
også for denne delen av fagforeningsarbeidet. 

alternativ modell

s: Er dette engasjementet også en forlengelse av hovedtema 
for avhandlingen din?
lg: Den gang var det etikk i sosialt arbeid, tittelen var «Etikk 
isosialtarbeid–frareglertildiskurs».Avhandlingenerengjen-
nomgang av den tradisjonelle yrkesetikkens hang til å formulere 
regler, hvor jeg summerte opp endel av den kritikken som var 
kommet mot den type profesjonsetikk, og hvor jeg utviklet en 
alternativ modell for yrkesetisk arbeid, basert på mye av 
Habermas tanker rundt diskursetikk.
s:Vildusiatdeterenpraksisorientertetiskmodellsomlig-
ger til grunn?
lg: Ja, den er jo praktisk i den forstand at den inneholder en 
refleksjonsmodell som tar sikte på å møte helt praktiske
utford  ringer og dilemmaer i yrkesutøvelse. Men den er jo en 
gjennomgang av det vi kan kalle verdigrunnlaget for sosialt 
arbeid, som i og for seg har en teoretisk inngang; Det å sette 
navn på verdier, analysere hva verdier egentlig er, for hvem, 
hvor de stammer fra historisk.
s: Hva tenker du om å formulere og sette navn på ting som tas 
for gitt i profesjonen? Eller ting som trenger kritikk?
lg:Hvismanopererermedforeldetkunnskapogikkeeropp-
 datert eller hvis man går ut over grensene for hva en lærer skal 
gjøre, så vil det jo være i etikkens grenseland. Det er helt klart.
s: Men dette kan jo også berøre den politiske og maktmessige 
konteksten.Kandetikkelettblisånnathvisdeterkonsensus
om hva som er godt, så virker det veldig konserverende på et 
system som f.eks. skoleverket? Altså, at man er enig om at 
«dette er god pedagogikk».
lg: Jeg bruker veldig sjelden adjektivet «god» i forhold til 
dette, fordi det er for upresist, men jeg tenker at den mest 
interes sante spenningen i norsk skole og pedagogikk, den går 
her: På den ene side en næringslivsorientert linje som handler 
om hvor viktig det er at barna kan grunnkunnskaper som gjør 

at de kan bli gagns og nyttige mennesker i næringslivet, og den 
andre siden som fastholder at norsk skole er veldig god på 
sosialisering og demokratiforståelse, toleranse og  samarbeid. 
vi ser slik en økende polarisering mellom utdanning og 
danning. Jeg har jo vær opptatt av å børste støvet av gamle 
Hans Skjervheim og «det instrumentalistiske mistaket». Jeg 
synes vi må holde fast i at norsk skole skal ha en grunnleggende 
verdiforankring og at skolen er en sosiali ser ings arena for livet 
Da er jeg redd for hvordan kravene fra nærings liv og endel 
politikere gir føringer inn i skolen hvor dette kan fortrenges av 
mer instrumentalistisk læring.

potensiale

s: Jon Hellesnes er jo en kjent elev av Skjervheim, han etablerer 
en slags motsetning også når det gjelder forholdet mellom 
utdanning og danning, og som knyttes til henholdsvis tilpasning 
kontra frigjøring. Ser du den dimensjonen? 
lg: Ja, det er frigjørende å erkjenne sitt potensiale når man 
dyrker sin nysgjerrighet og ser sine helhetlige muligheter. Ikke 
baredetåbliflinktilettellerannet,mendetårommedetman
skalleveinårmanblirflink.Deterjonoesomvirkerfrigjør-
ende.Mensoppdragelsen til disiplinogdet åfinne formåls-
orienterte ferdigheter og kunnskaper som vi trenger for å klare 
oss,måselvfølgeligogsåhasinplass…Foråsidetsånn:Tradi-
sjonen at den beste læring skjer når man føler seg verdsatt, 
aner kjent, når man føler seg som en aktør, som en nysgjerrig 
elev, er et mye bedre utgangspunkt for læring enn testing og 
måling.
s: Ja, for det blir nesten som et tredje element, den type 
motivasjon som du nevner må jo være viktig også i forhold til 
praktiske ferdigheter og tekniske oppgaver?
lg: Ja, jeg tenker at dette er ikke nødvendigvis er enmot-
setning. en god danningsskole vil også vær en god skole 
for utdanning. Jeg hørte et foredrag nylig av visepresidenten 
i den internasjonale utdanningsunionen somhadde en strål-
ende metafor: Hun sa at en gris blir jo ikke feitere om den 
måles og veies hver dag.

«�i ser slik en økende 
polarisering mellom 
utdanning og danning.»

«Jeg er redd for hvordan 
kravene fra næringsliv og 
endel politikere gir føringer 
inn i skolen hvor dette kan 
fortrenges av mer instrumen
tal istisk læring.»
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s: Nei, det lyder jo både slitsomt og slankende. Hvis du ser 
tilbakepåprosesseniUtdanningsforbundet,hardunoenspes-
ielle minner eller opplevelser fra møtet med de lokale lærerne 
rundt omkring. Ble du bare møtt med lutter velvilje?
lg: Ja, det var jo et fylkesårsmøte hvor noen gikk opp på 
talerstolen og sa at yrkesetikk er de herskende klassers etikk, 
oghvor jegsågufsetfra70-talletsmarxistisk-leninistiskesyn
påetikk.Ikkedetatdetfikknoegehør,mendetvarinteressant
åobservereatdeideenefortsattfinnes.Manmenteatlærere
varålreitemenneskersomikketrengeryrkesetikk,foryrkes-
etikk var bare en ideologisk overbygning på lærergjerningen.

nansenskolen

s:TilsluttLGL,hvordanserdupåetikkeniforholdtilfolke-
høgskolen?Kjennerdudetteskoleslaget?
lg: Ja, jeg valgte jo å gå Nansenskolen etter at jeg fullførte 
gymnaset som det het den gang, og gikk både vinterkurs og 
vårkurs på Nansenskolen. Det var jo en dannelsesreise for meg, 
med Halvard Grude Forfangs undervisning om renessanse-
humanismen og Pico della Mirandolas tanker om mennesket, 
og på den andre sida Leif Longums undervisning om kultur og 
politikkbrytningen i norsk mellomkrigstid. 
s:Noenideertilhvordanenkunnebegynneenslikdannelses-
reise i dag?

lg: Ja, ta for eksempel vennskapet, som jeg tror må være en 
sentral verdi for ungdom i denne alderen. Vennskap er preget 
av at man bruker hverandre som redskaper for andre formål, så 
blir jo det noe helt annet, det blir jo en slags nettverksbygging 
av strebere.
s: Det instrumentalistiske mistaket igjen…
lg:…menjegtenkeratdetgodevennskapdeterjoetvenn-
skap som rommer de dimensjonene som jo etikken handler 
om, nemlig å kunne være tilstede for den andre. Det aller 
viktigste er at man har dette blikket for at vennskap har en 
verdiisegselv,ogpådenmåtensåerjodetetiskeivennskaps-
etableringer interessant nok.
s: Men i mars skal du få anledning til å utvikle dine perspektiver 
på etikken også i dette skoleslaget?
lgl: Ja, jeg har vært så heldig å få delta som innleder om 
etikkpåLandsmøtetpåAgder,noe jegser framtilmedfor-
ventning. I april skal jeg ha et foredrag om etikk og dialog på 
kursetomfilosofiskpraksis,påHumanismenshusiOslo.
s: Vel møtt der!

«Ja, det var jo et fylkesårs møte hvor noen gikk  
opp på talerstolen og sa at yrkesetikk er de herskende  

klassers etikk, og hvor jeg så gufsen fra 70tallets  
marxist iskleninist iske syn på etikk.»

LEDiG 
REKToRSTiLLiNG 
på Seljord Folkehøgskule frå skuleåret 2013/2014 

Søknadsfrist 28. februar 2013.

Utlysningstekst på www.seljord.fhs.no
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vi klipper fra Politiken:

KrogerupHøjskoleshartildelthøj-
skolensdemokratipris,HalKoch-
prisen, til Norges statsminister, Jens 
Stoltenberg. 

Det er Stoltenbergs håndtering af 
Anders Behring Breiviks terrorangreb i 
OsloogmassakrenpåUtøya22.julii
Norge sidste år, hvor 69 blev dræbt, der 
ligger til grund for valget af den norske 
statsminister som prismodtager. 

Jens Stoltenberg insisterede på 
rets staten og på, at demokratiets fjender 
skal bekæmpes med samtale, dialog og 
rettergang, og blev dermed et eksempel for 
andre lande – også for Danmark, skriver 
tidligere økonomiminister, den radikale 
Marianne Jelved i sin motivationstale til 
Stoltenberg. 

ville svært gerne have have været tilstede 

HalKochvarteologogprofessori
kirkehistorievedKøbenhavn
Universitet,ligesomhanvarfrem-
trædende politisk og kulturel debattør. 

Prisen uddeles en gang om året, og 
detskerforatanerkendeHalKochs
markantebetydningidemokrati-

debatten,ogforatanerkendemenne-
sker eller organisationer og projekter, 
der i dag påtager sig et særligt ansvar for 
demokratiets udvikling og vitalitet. 

Jens Stoltenberg selv var forhindret i 
at komme og havde i stedet sendt sin 
højrehåndunderheleBreivik-forløbet,
Ingvard Havnen, der nu også er blevet 
ambassadør i Danmark. Han blev dog 
sygpådagenogderfortogKathrine
Biering fra det norske ambassaderåd 
imod prisen på vegne af Jens 
Stoltenberg. 

Jeg ved, at han svært gerne ville have 
værettilstede,sagdeKathrineBiering.

modtagerne aF hal koch-
prisen:

 
 2005  Clement Kjærsgaard
 2006  Svensk indvandrerblad
 2007  Liberalisterne
 2008  Camp X
 2009  Dansk og norsk PEN
 2010 Professor Eva Smith
 2011  Trampolinhuset
 2012  Jens Stoltenberg, 
   Norges Statsminister

om hal koch-prisen

krogerup højskole har indstiftet 
hal koch Prisen med et blik 
tilbage og et blik på i dag og fremad 
for at anerkende hal kochs 
markante betydning i demo
kratidebatten, og for at anerkende 
mennesker eller organisationer og 
projekter, der i dag påtager sig et 
særligt ansvar for demokratiets 
udvikling og vitalitet.

Prisen er en initiativpris, der skal 
bevidstgøre om at demokratiet ikke en 
sejr som er vundet, men en kamp, som 
stadig går på,somHalKochudtrykker
det i Hvad er demokrati?fra1945.
Prisuddelingen skal således minde om, 
atdeterkonkretemenneskersinitia-
tiverogengagement,derfårdemokra-
tiet til at gro.

ForHalKochvardemokratimere
endenstyreformmedfrie,tilbage-
vendende valg og et repræsentativt 
system. Det er samtalen (dialogen) og dens 
gensidige forståelse og respekt, som er 
demokratiets væsen, siger han, og 
fort sætter At de samtalende virkelig 
bestræber sig for gennem samtalen at nå til 
en rigtigere og rimeligere forståelse af 
konfliktens problem.

hal koch- 
prisen til 
Jens 
stoltenberg
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d
ajegkomhjemsattjegisofaenoggråt.Detvarenkombina-
sjon av flere ting. Jeg var utmattet og sliten, men det var 
sterktålesekrigs-rapportenefraGaza.Leseombombene

og hvordan folk ble drept. Vi hadde jo nettopp vært der og møtt 
menneskene som er en del av denne konflikten. 

Noravrirsegpåstolen.Hunerlittubekvem.Blikketflakker.
Inntrykkene er mange, og de er ikke alltid like lette å sette ord 
på.

I begynnelsen av november satt Nora i hotellresepsjonen på 
Grand Hotel i hjertet av Betlehem sammen med Kristian
Dahl,MariBentdalogMagnusStirø.DefireSkjeberg-elevene
publiserer bilder og tekst på bloggen som de oppdaterer hver 
kveld. Det tikker inn en tekstmelding fra en kollega. Syriske 
stridsvogner hadde tatt seg inn i den demilitariserte sonen ved 
Golan-høydene.

– �enne turen har hjulpet meg til å pushe grenser, grenser jeg aldri trodde ville bli 
krysset, sier Nora Temte Olsen. Hun er elev på fagfeltet Radio og TVjournalistikk ved 
Skjeberg Folkehøyskole. I høst reiste hun til Vestbredden sammen med tre medelever for  
å lage dokumentarfilm om palestinsk ungdom og identitet. 
t e k s t o g fo t o: w i l ly-a n d r é m a r t i nse n,  l æ r e r sk j e be rg fol k e høyskol e

vi mÅ pushe og 
krysse grenser



har de nok utholdenhet?

Spørsmåletomsikkerhetvaretselvsagtsamtaleemneførav-
reise. Rent generelt var det mye uroligheter i Midtøsten denne 
høsten.Situasjoneniområdeterustabil,omskifteligogsikker-
hets forholdene endrer seg raskt. Vi tok selvsagt hensyn til 
Utenriksdepartementets offisielle reiseråd,men vurderte det
slik at det ikke ville innebære noen nevneverdig risiko å reise 
til Vestbredden og Israel med elever.

–Førstblejeglitturolig,mendetgikkfortover.Jegstolte
på de menneskene jeg hadde rundt meg, og jeg følte meg trygg 
under hele oppholdet, sier Nora.

–Medunntak av et tilfelle hvor en intervjuavtale i flykt-
ning  leiren Dheisheh ble avlyst av sikkerhetsmessige årsaker, 
anså vi situasjonen som for holdsvis rolig. Dette innebar at jeg 
ikke hadde betenkelig heter med å sende elevene av gårde på 
egenhåndrundtidistriktetsammenmedstudenterfraDarAl-
KalimaCollege.Vihaddeimidlertidenavtaleomatjegskulle
godkjenne hvor de kunne dra, når de måtte være tilbake på 
hotelletogeventuelt varslemegomdet skjeddenoeuforut-
sett. Dette fungerte helt utmerket, og jeg hadde ingen 
problemer med å stole helt og fullt på elevene.

–Tidengårfortnårviharlangedager.Elevenevariaktivitet
fra klokken åtte om morgenen. Som regel holdt de det gående 
til midnatt, og akkurat dette var ett av de spørsmålene jeg var 
mest usikker på før vi reiste: Har de nok utholdenhet? De var 
utsatt for et stort press. En ting var prosjektet i seg selv. Vi 
hadde lagt opp et løp der jeg den første tiden fulgte dem opp 
og hjalp til om de hadde behov for det. Senere måtte de grad vis 
ta mer ansvar for å inngå avtaler, følge dem opp og gjennomføre 
filmopptakene.Enannentingvardeobjektivefaktorenesom
innbefatter alt fra mat, søvn, nye omgivelser og mennesker, 
språk og kultur. Bekymringen var ubegrunnet. De hadde en 
indre motivasjon og driv som var ganske enestående. I ettertid 
ser jeg imidlertid at vi fikk for liten tid til å snakke ut om
opplevelsene og inntrykkene underveis. Dette er en lærdom 
jeg må ta med meg videre.  

gJennom ingenmannsland

Noen dager senere går vi på rekke og rad opp den smale rampen 
langs den åttemeter høyemuren av prefabrikkerte betong-
elementer som deler Vestbredden og Israel. Videre gjennom 
ingenmannsland.Kofferthjulenerumlerpåbetongdekket.Det
erfolketomt,menviserkontureneavvæpnedevakteribetong-
tårnene. Overvåkningskameraene følger oss. Gjennom nye 
metallsluser som er så trange at vi har problemer med å få med 
bagasjen.Vi er heldige og slipper å gjennomlyse koffertene.
Passkontroll. Nye inngjerdede korridorer og metallbur. Vi har 

frihet til å reise hvor vi vil, og setter oss på lokalbussen til 
Jerusalem. 

Davi sattpåflyet somstegoppoverMiddelhavethadde
HamasifleredagersendtraketterinnoverIsrael.Såeksplo-
dererdet.Gazablirgjenstandformassivbombing.IRamallah,
Hebron og Betlehem er det store demonstrasjoner. Tåregassen 
siver gjennom gatene. I Norge sitter Nora i sofaen og gråter.

DeblodigenovemberdageneiGazahargittprosjekteten
ny dimensjon. Tårene er en reaksjon og et symbol på noe som 
er større enn oss selv. Vi skal ikke være redd for medfølelse. 
Det skaper engasjement. Den norske sosialantropologen 
Fredrik Barth skriver i sin bok Andres liv – og vårt eget at 
«Kunn skap om hvorledes andre mennesker lever gir også 
perspektiver på vårt eget liv». Han poengterer at «menneskenes 
egne forestillinger og kunnskaper er med og skaper den verden vi 
lever i». Dette danner grunnlaget for folkehøgskoleprosjektet 
«Palestinian Identity».

 

personlige møter viktigst

Defireelevenehaddeiutgangspunktetforholdsvisbegrensede
kunnskaperomkonfliktenmellomIsraelogPalestina.Deleste
seg selvsagt opp på temaet som en del av forarbeidet, men det 
viktigste var de personlige møtene med jevnaldrende pale-
stinere. Besøkene i flyktningleirene Aida, Dheisheh og Al-
Azzalgjordeinntrykk.Detteertreavdelengst-eksisterende
leirene i verden.Fra 1948hargenerasjonettergenerasjonav
unge palestinere vokst opp her, noe som selvsagt har påvirket 
deres liv og identitet. Først var det teltleire, siden kom det 
provisoriske brakker og betonghus med dårlige sanitærforhold 
ogvannmangel.Helse-oglegetilbudeterelendigidisseleirene
deroverfemtiprosentavinnbyggerneerbarn.Kontrastenetil
biltrafikken,menneskestøyen og fargeeksplosjonen av frukt,
grønnsaker og tekstiler i sentrum av Betlehem er påtrengende. 
De trange gatene i leirene er folke tomme. Her er ingen 
butikker. Murene er nedsprayet av slagord og grafitti, men
innen for veggene er det annerledes. Magnus Stirø snakker 
varmtomgjestfriheten,vennlighetenoghvorhyggeligemenne-
skene er.

–Vibleheletideninvitertforådrikkekaffeogte,ognoen
ganger til kjempegode måltider. Det som overrasket meg var at 
de var villige til å gi så mye når de hadde så lite selv, sier han.

–Formegvardetenheltnyopplevelseatviutenvidereble
invitert inn i hjemmene til de vi møtte. I tillegg ga de uttrykk 
for at de satte pris på at vi var der for å høre hvordan de virkelig 
hadde det, sier Mari Bentdal. 

«�i har frihet til å reise hvor 
vi vil, og setter oss på lokal
bussen til Jerusalem.»

Elevene ble møtt med stor palestinsk gjestfrihet, og det ble mange gode og 
lange samtaler på tvers av generasjonene. Hele tiden stakk familie, venner og 
naboer innom for å ta del i diskusjonene.
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– De var jo hverken steinkastere, terrorister eller 
selv  mordsbombere. De er helt vanlige folk. Selv om vi er 
ulike, har vi mange likhetstrekk. De har også problemer med 
for eldrene sine. De krangler om når de skal komme hjem om 
kvelden, at de må rydde etter seg og hjelpe til i huset. De har 
venner, driver med idrett og surfer på internett. Mediene gir 
inn trykk av at det er fullstendig kaos her nede. Slik er det ikke, 
sier hun.

krigsmetaForikk

Påmangemåter ermedienemed på å strukturere vår opp-
fattelseavverden.DetoamerikanskeforskerneGeorgeLakoff
og Mark Johnson drøfter dette i boken Metaphors We Live By. 
De tar utgangspunkt i at vårt alminnelige begreps system, som 
vi både handler og tenker ut ifra, har enmetaforisk grunn-
struktur.Detinnebæreratvårebegreperstrukturerervåropp-
fat telse av verden, hvordan vi forholder oss til andre mennesker, 
kulturer, konflikter og dermed har en avgjørende innflytelse
for vår definisjon av hverdagens realiteter. Et eksempel på
dette er talsmannen for den israelske hæren som kategoriserer 
såredeogdrepteiGazasom«ikke-involverte»eller«militante»,
mens «sivile ofre» ikke nevnes. Dette er en velkjent krigs-
metaforikk, men vanskelig å forstå når vi ser TV-bilder av

fortvilte foreldre som bærer sine drepte småbarn til graven. 
Det er også uforståelig at de samme militære hevder at bildene 
av barna er en del av en propagandakrig mot Israel.

Forholdet mellom Israel og Palestina er kanskje en av de 
lengste,mestdyptgripendeogvanskeligekonflikteneiverden.
Uansetthvilketsynvihar,vildenhaavgjørendebetydningfor
identiteten til de som vokser opp i dette området. som 
prosjekt er «Palestinian identity» viktig fordi jevn
aldrende ungdommer gjør et redelig forsøk på å forstå 
hverandre og hvilke krefter som påvirker dem og 
former dem som mennesker.

–Jeghåperatdokumentarfilmenvårompalestinskungdoms
identitet vil klare å sette fokus på enkeltmenneskene i denne 

Den åtte meter høye muren av prefabrikkerte betongelementer er gjenstand for en massiv internasjonal kritikk.  
Skjeberg-elevene Nora Temte Olsen, Magnus Stirø og Mari Bentdal (bak) søker etter bilder de kan bruke i filmen.

«�e blodige novemberdagene  
i Gaza har gitt prosjektet en  
ny dimensjon. Tårene er en 
reaksjon og et symbol på noe 
som er større enn oss selv.»



konfliktenogdermedbidra til forståelse, innsiktogkanskje
brytenednoenfordommer,sierKristianDahl.

–Denneturenharhjulpetmegtilåpushegrenser,saNora.
Vi skal ikke være redde for å krysse grenser heller, tenker jeg. 
På netthinnen ser jeg for meg de fire ungdommene som
samtaler lavmælt med sine nyervervede palestinske venner 
rundt bålet i Judeaørkenen.Noen hundre stupbratte høyde-
meterunderossskimterjegDødehavetidenblåtimen.Still-
hetenblir barebrutt av lavtflygende israelske jagerbombefly
som patruljerer grensen mot Jordan.

Fakta oM prosjektet 
palestinian identity: 
•	 Dette er et utvekslings- og samarbeidsprosjekt 

mellom «Vennskapsforeningen Sarpsborg-
Betlehem», Skjeberg Folkehøyskole og Dar 
Al-Kalima College i Betlehem, med støtte fra 
Vennskap Nord-Sør.

•	 i september 2012 bodde fem palestinske 
ungdommer på Skjeberg Folkehøyskole. De 
produserte en dokumentarfilm om unge 
palestinere som er bosatt i Sarpsborg-området.

•	 i månedsskiftet oktober/november 2012 reiste 
fire elever fra Skjeberg til Vestbredden der de 
laget en dokumentarfilm om palestinsk ungdom 
og identitet.

•	 Skjeberg Folkehøyskole har gjennom hele 
prosjektets gang arbeidet redaksjonelt uavhengig 
og i samsvar med skolens grunnlagsdokument.

•	 Sjekk bloggen «Palestinianidentity» på  
www.skjeberg.fhs.no.

På grensen mellom Israel og Vestbredden. Fra venstre: Nora Temte Olsen, 
Mari Bentdal, Kristian Dahl og Magnus Stirø.
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på r e k t or mø t e i t ron dh ei m: øy v i n d k r a b b e r ø d

rektorMøtet 
Folkehøgskolerådet arrangerer årlig et møte for rektorer i 
norsk folkehøgskole – i januar. For andre år på rad var møtet 
lagt til Trondheim – 8. – 10. januar, med et administrasjonskurs 
en dag i forkant. Det er 77 folkehøgskoler under folkehøgskole-
paraplyen, 70 rektorer fant veien til Nidelven og den viktige 
møteplassen for ledere i skoleslaget. 

1

2

5 6 7

3 4

rektor møte 
i trond heim



1. Sangglad forsamling.
2. Frank H Aarebrot leverte et engasjert foredrag 

om folkehøgskolens betydning i/for samfunnet.
3. Marianne Aasen, leder av Kuf-komiteen på 

Stortinget, foredro om Skole for elevenes eller 
samfunnets behov, framtidens skole i Norge 
og hvilke elever vi vil ha og hva skal de bli til?

4. Svein Waade i WIS og Leon Haugsbø la fram 
utviklingsplaner for NAVI-programvaren.

5. Sjømannskirken stilte med vafler.

6. Sang og musikk i samfunnet – Henning 
Sommerro i aksjon.

7. Fredrik Høst fra EPSI presenterte under-
søkelsen som viste svært gode resultater for 
folkehøgskolen.

8. Lasse Sandberg, rektor på Voss folkehøgskule, 
ga en fantastisk konsert med C. M. Bellmans 
viser, med seg hadde han Jon M Skogstad på 
cembalo.

9. Bokbad med forfatter Ida Løvås (t.h.), debutant. 
Hun «bades» av Charlotte Sabella fra 
Cappelen-Damm.

10. Danske Thorstein Balle, seniorforsker og dansk 
grundtvigianer, snakket engasjert om 
Åndsfrihet i dagens samfunn – hvordan leve 
sammen.

8 9 10

Folkehøgskolen en surdeig
�rofessor i sammenlignende politikk, Frank H Aarebrot, spente opp et mangfoldig lerret i 
sitt foredrag på rektormøtet. Temaet hans var folkehøgskolens betydning for/i samfunnet. 
I hans historiske analyse ga han folkehøgskolen en sentral plass.

–Folkehøgskolenharværtdersomen
surdeig for å fortolke demokratiet og 
forenedetohjernehalvdelene.Uten
folkehøgskolen kunne vi stått igjen med 
enbokstavtroallmueogenrasjonalist-
isk elite som etter hvert ville sprukket. 
Norge ville da kunne blitt et religiøst 
diktatur.Vitrengerbeggehjernehalv-
deler,ogdeterderGrundtvigsgenial-
itet kommer inn, var Aarebrots budskap 
til en lydhør forsamling.

Aarebrot beskrev utviklingen fra 
sluttenav1700-tallet,oghansanalyse
fikkderforensmulekontrafaktiskpreg
–sidendenførstefolkehøgskoleni
Norgeblestarteti1864–Sagatun.

Han hevdet at folkehøgskolen hadde 
sine praktiske fag i de tidlige år og la 
grunnen for landbruksskolene, samtidig 
hadde skoleslaget verdien av bøker og 
litteratur.Vifikketsjiktmellomeliten
–embetsmannskulturenogdogmatisk
religion, som han mente var av stor 
betydning for samfunnsutviklingen i 
Norge.

dyrke det unyttige

Professoren brukte god tid på å 
fokuserepåfolkehøgskolensutford-
ringer i dagens samfunn. 

–Undervisningssystemeterunderet
stort nyttepress, her kan folkehøgskolen 
dyrke det unyttige. Det er marked for et 
tenkeår–hvaskaldubli?Folkehøg-
skolenkanutnyttedetåværeoffentlig,
menpåsidenavdetoffentligetilbudet,
sa Aarebrot.

Hanundretsegoveratfolkehøg-
skolen, som er så bra på internasjonale 
spørsmål og menneskerettigheter, var 
lite synlige på konkrete utford ringer 
som for eksempel billige klær og 
arbeids forhold i utviklingsland. 

–Visenderdedummearbeids-
oppgavenetilKina.IEuropaønskerviå
være smarte og sende industrien til det 
kinesiske diktaturet. Det er viktig å ta 
fattietiskedilemmaersomforeksem-
pelbilligeklærogdårligearbeidsfor-
hold, og slavearbeid i Qatar før 
fotball-VMder,hevdetAarebrot.

brutalisering

Aarebrotønsketsegmerfilosofiinni
folkehøgskolen og mente det var 
folke høgskolen som burde være i 
bresjennårensnakketomdanning–og
ikke kongehuset. Han ville ikke kritisere 
kampenforåfåelevertilfolkehøg-
skolen, men etterlyste et felles «pensum» 
med verdier en ville formidle.

–Vitrengeretvernmotenbrutal-
iseringavdenoffentligediskurs,vimå
akseptere motstanderes rett til å uttale 
seg. Det har kommet en hattone på 
nettet som kan påvirke en type som 
Breivik–ogsombekymrermeg.Jeghar
et håp om at folkehøgskolen kan være 
enfrontsoldatikampenmothøyre-
populismen, avsluttet en opplagt 
professor fra Bergen.



1415   r e k t o r m ø t e t  i  t r o n d h e i m d e m o k r at i p r o s J e k t e t

ÅndsFrihet i dagens 
samFunn
�t samfunn som vil ha åndsfrihet må 
respektere at man har moralsk rett til å 
handle etter sin overbevisning. Åndsfrihet 
fordrer en mindretallsrett – og det krever en 
bestemt form for demokrati, – og den fordrer 
tvil, hevdet Torstein Balle i sitt foredrag.

Folkehøgskolen en viktig arena For 
demokratisk danning

grip demokratiet 
– Folkehøgskole-
prosJekter i 2014
av øy v i n d b r a n d t

Balleerseniorforskerogdanskgrundvigianer–haner
tilknyttetGrundtvigsenteretvedÅrhusuniversitet–som
ogsåerlokalisertiKøbenhavn.Hanharværtmedienstor
gruppe som har gått sammen om å undersøke åndsfriheten i 
Danmark(sammensattfrahøyretilvenstreipolitikken).De
har spurt seg: Er ånds friheten i Danmark truet?

Det var nok noen som etter hvert hoppet i stolen over Balles 
prinsipielletenkning.–Åndsfrihetmåinnebæreaksept/rettfor
det absolutte. Åndsfrihet er ikke bare å si at enhver er salig i sin 
tro. annerledes tenkende skal ikke bare for stås, men 
respekteres. Vi skal kreve rett til å tenke rasistisk, men vi må 
ha noen grenser for hvordan vi skal handle, hevdet Balle.

Han innrømmet at det er mange dilemmaer og paradokser 
i dette, og at mennesker med absolutter må arbeide med 
hvordandeskalforholdesegtilåndsfrihet.–Menskalvi
snakke om åndsfrihet blir en nødt til å arbeide med å forstå 
den andres synspunkter.

Haråndsfrihetengrenser–spurtehan.Herhaddehan
mangesvar–devarsamtidigspørsmålsomdermedkrever
ytterligere arbeid.

• Er åndsfriheten underordnet eller overordnet politikk?
• Er demokratisk vedtatte lover åndsfrihetens grense?
• Kan sivil ulydighet begrunnes/legitimeres med åndsfrihet
• Skal en demokratisk stat yte tilskudd til en friskole, som 

bygger på antidemokratisk ideologi?

 Dette var blant de store dilemmaer han presenterte. Han 
viste til aktuelle saker fra Danmark; som forbud mot å synge 
julesanger i skolen, en muslimsk kokk som måtte spise 
svinekjøtt, prester som tvinges til å vie homo seksuelle, og en 
skolesomsøkeretterkristenregnskapsmedarbeider.Konkrete
eksempler hvordan ånds friheten utfordres i dag, i følge Balle.

–Ny-ateistenehevderatmennesketikkeeretåndsvesen.
Kanvidasnakkeomåndsfrihet?Kampenomåndsfrihetblir
en kamp om mennesket som et åndsvesen, sa Balle.

Det var et meget interessant fore drag Torstein Balle sto 
foriTrondheim.Hervarmangeutfordrendespørsmål-
stillinger som det skulle vært mer tid til å diskutere i plenum 
oggrupper.Detfinnesikkeenklesvarogkonklusjonerpå
dette området.

Grundtvig argumenterte 
under ene veldets siste år for 
å opprette folke høgskole for 
at ungdom skulle kunne 
forberede seg på det 
kom mende folkestyret, 
demokratiet. Folkehøgskole 
har siden den gang, sammen 
med foreningsliv, borettslag, 
andelsbevegelser,organisa-
sjoner, kulturlivet m.m., vært 
enviktigdelavogbidrags-
yter til vårt lands kultur og 
selvforstå else, vå rt norske og 

demokratiske sam funn og internasjonale engasjement. 
Nårdeti2014bådeer200årsidengrunnlovenblevedtatt

påEidsvollog150årsidendenførstefolkehøgskolenså
dagens lys i Norge, gir det oss en motivert anledning til å 
markere folke  høgskolen som en viktig demo kratisk dannende 
bidragsyter,medsinetilsvarende11prosentavungdoms-
kullene innom våre skoler som elev hvert år.

nordisk demokrati – både styreForm og samværsForm

grip demokratieterenflertydigtittelpåfolkehøgskolenes
markeringav200årmeddemokratiskgrunnlovog150årmed
folkehøgskole i Norge. Grip demo kratiet kan forstås både 
som å ta demokratiet i bruk, men også peke på målsetningen 
om å begripe demokratiet. En nyanse kan også gå på en 
dimensjon av å forsvare og videreutvikle vårt demokrati i en 
tid da dette utfordres av både teknologisk, økonomisk, 
miljø messig og kulturell/verdimessig utvik ling i verden.

Demokratieretmangetydigord,ogskalifolkehøgskol-
esammenheng forstås vidt. Demokrati i en nordisk forståelse 
er en livsholdning og livsinnretning, basert på et menneskesyn 
og et sam  funns syn som griper inn i alle livets forhold. Fra det 
formelle demokratiet med sine regler for medvirkning 
kon  sti tuelt, i arbeidslivet og i det sivile samfunnets mange 
intitusjoner, til de store og små samtaler, bl.a. ved kultur livet 



og samværet i familien. Folkehøg skolen har myndiggjøring av 
den enkelte som utgangspunkt for et aktivt og meningsfullt 
liv i samfunnet. 

demokratibudstikka

Prosjektgruppenforfolkehøgskolenesmarkeringavgrunnlovs-
jubileetharlandetpåfireprosjekter,somvitarmålavossien
samletnorskfolkehøgskoleågjennomførei2014.Første
prosjekt håper vi alle folkehøgskoler blir med på. Demokrati
budstikkablirspesialdesignedebudstikkersomi2014sendes
mellom alle folkehøgskolene som fem parallelle stafetter fra fhs 
tilfhsfordeltpåfemlandsdelerogmedfølgendefireoppgaver:

• Avgjøre hvordan motta og bringe Demokratibudstikka 
videreavsender-ogtilmottakerskole

• Skolen arrangerer minimum ett åpent arrangement om 
grunnloven/demokrati 

• Arrangement skal forsøkes omtalt minimum i lokal presse/
media og på dedikert felles nettsted 

• Undervignetten«Demokratiutenord»utfordreselevene
til å arbeide med en selvvalgt grunnlovsparagraf, evt. annet 
demokratisktema,forålageettellerflerenonverbaleog
utstillbareuttrykkfor(sider)vedparagrafen/temaet.

DetplanleggesatbudstikkeneutstyresmedGPS-sender
og kan til en hver tid følges på nett.

ny norsk grunnlov

Med det tenkte utgangspunkt at dersom det ikke fantes en 
norsk grunnlov, hvordan skulle den så se ut, dersom ungdom, 
vedfhs-elever,skulleutarbeidedenneidagensNorgeog
verden?

Skoler/elever som ønsker å delta, via f.eks. valgfagsgrupper 
starter proses sen på skolen. Så møtes gruppene på Eidsvoll 
annetegnetstedforviaendialogbasertkonferanse(for-
samling)åkommeframtildetendeligeforslagettilnynorsk
grunnlov. Denne overrekkes så stortingspresidenten på en 
pressekonferanseivandrehallenpåStortinget,hvorNRKog
andre riksmedier inviteres. Målet er blant annet å skape en 
spennende og bevisstgjørende prosess om hva grunnlov er 
eller kan være og de valgene man står overfor i en slik prosess 
i forhold til grunnleggende verdier.

demokratier i endring, europa +

Hva vi mener med demokrati er ikke en gitt størrelse og er 
under press av både teknologisk, økonomisk, maktmessig og 
demografiskutviklingiogutenforlandetvårt.Vierdagligvitne
tildemokratiskeutfordringeriEU,spesieltSør-Europa,i
Øst-EuropaogiNord-AfrikaogMidt-Østen.Viaenkikkoff-

samling, hvor det er ambisjonen å få med utenriksministeren, 
er det målet at interesserte lærere og elever, grupper / klasser i 
fhs, og som evt. skal reise med i Europa eller i land som grenser 
til Europa, gjennomføre en prosess som ender opp med 
hypo teser om demo kratier i endring. Hypotesene lastes opp til 
prosjektets nettsted for kommentarer og kan også «testes» av 
elevene i de landene de kommer til ved å intervjue folk høyt og 
lavtisamfunnet.Korterapporterlastesopptilnettstedet,som
ogsågjøreskjentforopinionenogungdoms-ogvideregående
skoler i Norge.

@democracywall.net

«@democracywall» er er et prosjekt der ambisjonen er at alle 
folkehøgskoleeleversomerpåstudieturiinn-ogutlandeti
2013–2015harmedsegenlitenekstraoppgave:åspørreen
ungdom der de kommer om hva demokrati betyr for 
vedkommende. Bilde og svar lastes opp til interaktivt 
verdenskartpånettet.Dervedvokserdetiløpetav2014
(2013–2015)framdemokratistatementsfraungdomihele
verden via folkehøgskoleelever.

Prosjektet søker også å få til inter aktiv monter/stander 
foran stortinget/ i Spikersuppa eller Rådhus plassen eller annet 
sentralt og egnet sted i Oslo. Videre er det planen å knytte 
løsningen til Facebook for spredning av kjennskap, samt å 
informeremediaoglandetsungdoms-ogvideregåendeskoler
om veggen, som evt. kan benytte som utgangspunkt eller del 
av evt. arbeid med demokrati i ulike fag, inkludert engelsk.

2014-kontakt på hver skole

Det tas sikte på å etablere en prosjekt koordinator og en 
prosjektgruppe sentralt. Prosjektleder har til ansvar å 
planlegge og gjennomføre prosjektene med de ansvarlige på 
skolene.Detvilværenaturligathvertavdefireprosjektene
etablerer en arbeidsgruppe for hvert enkelt prosjekt, der 
prosjekt leder er med. Prosjektgruppen fungerer som 
referansegruppe for prosjektleder og bør settes sammen av 
representanter sentralt og fra skolene tilknyttet hver av de 
fireprosjektene.

Hverfolkehøgskoleutfordrestilåpekeuten2014-kontakt
forkontaktmellomprosjektledelseogskolen.2014-kontakten
mottar informasjon om invitasjoner og informasjon om 
prosjektene, og har til ansvar å videreformidle dette til ansatte 
og elever på skolen, samt evt. initiere lokale prosesser skolen 
ønsker å gjennom føre. 

Detplanleggesat2014-kontaktenesamlestilenkickoff-
samlingvåren2013,deralledefireprosjektenepresenteresog
deltakelse avklares.
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myndig medborgerskap mot 2014 
nytt kurstilbud Fra puF i samarbeid  
med skiringssal Folkehøgskole

d
et er nå klart for et nytt, og utvidet 
filosofisk praksiskurs, som skal 
strekke segover et helt år.Kurset

starteriOslo16.april,påHumanismens
Hus, og prosjektleder Sigurd Ohrem kan 
skilte med noen virkelig gode navn til 
åpnings seminaret.

Førstuterdenhøyprofilertefilosofen
og forfatteren Einar Øverenget, som bla 
skal snakke om vennskap i eksistensielt 
perspektiv,etvelkjentogviktigkjerne-
temaforallesomhargåttpåfolkehøg-
skoler. Dr.philos i etikk, Lars Gunnar 
Lingås skal innlede om etikken og 
dømmekraftens viktige rolle innenfor 
utdanning og danning. 

Derettertarfilosofiskpraktiker
Morten Fastvold over. Hans hovedtema 
som er hentet fra bl.a Dewey, 
omhandler hvordan et undersøkende 
fellesskap kan fremme demokrati, 
medvirkning og kritisk tenkning. 

I videreføringen av disse innleggene 
går så åpningskurset over i sin praktiske 
fase, der deltakerne får innføring og 
trening i bruk av dialog, innenfor ulike 
typer undervisning. Hele dag to, som 
ledes av Tom Rønning, er i hovedsak 
viet arbeid med sokratisk dialog. hele 
ti filosofiske praktikere er enga
sjert for å lede de praktiske 
dialog ene og ta del  takerne videre både 
på åpningskurset og i videreføringen, på 
den enkelte skole.

Formålet med kurset er å øke den 
pedagogiske kompetansen innenfor 
praktisk-filosofiskvirksomhetiskole-
slaget, gjennom å tilby innføring 
og opplæring i dialogiske metoder 
fagaktiviteter/temaer.Dennekompe-
tansen skal videre, innenfor prosjektets 
rammer, også komme elevene til gode. 
Det overordnede formålet er å bringe 
elevenitale,oggjennomdette–sette 
igangegenrefleksjon.

Kurset,somerambisiøstogomfat-
tende består nemlig av langt mer enn 
programmet disse to åpningsdagene.  
I alt er det seks møter/samlinger, to 
sentrale og resten ute i distriktene.

Annen samling, som foregår i aug/
septidistriktsbasertegrupper,inne-
holderfordypingidialogiskepraksis-
metoder, videregående øvelser og 
veiledning i anvendelse av de lærte 
metodene.Videreskallokaleunder-
visningstiltak planlegges.

Med det tredje møtet, som foregår 
på hver enkelt skole, skjer den første 
konkrete utprøving av metodene lokalt. 
Tiltaketsomerpraktisk-pedagogisk,går
overenheldag,oginneholderfor-
beredelser, veiledning og gjennomføring 
av et konkret undervisningsopplegg i 
forhold til valgfag eller fellesfagsgrupper 
pådenaktuelleskolen.Ettergjennom-
ført tiltak, blir dette oppsummert og 
erfaringene herfra tatt videre til neste 
samling i den regionale gruppa.

Slik fortsetter kurset med nok en 
distriktsvis samling og et siste lokalt 
møte, da igjen er tiden inne for at 
samtlige deltakere skal møtes, på 
HumanismensHusiOslo,april2014.

Avslutningskurset samtlige deltakere 
til en endags oppsummering og 
for midling av egne erfaringer med hele 
kurset.Detblireninnledende,sam-
lende og grundig gjennomgang av 
samt lige undervisningsprosjekter med 
evalueringogrefleksjon.Elementertil
en oppsummerende rapport vil bli 
produsertiogetteravslutnings-
seminaret, forhåpentligvis med en mer 
presentabel utgivelse som resultat, sier 
Sigurd Ohrem, som oppfordrer alle 
skoler,bådefraNF-leirenogNKFtilå
melde seg på kurset.
Fristen er 26.mars.

si g u r d o h r e m

Einar Øverenget kommer.



vellykket kurs i 
FilosoFisk veiledning
�ørdag 27. og søndag 28.oktober gikk kurset 
Filosofisk veiledning av stabelen som 
planlagt, i Humanistenes Hus.
EtglitrendeopplagtkurslederFinnThorbjørntokdevel30
deltakerne med på en velregissert reise inn til hjertet av 
undringenslabyrint,vedhjelpavdenFilosofiskePraksis.Det
var en vel komponert meny bestående av inspirerte foredrag, 
estetiskappellerendePP-presentasjonerogpraktiske
gruppeopplegg,sombleservertovertospennendeseminar-
dager.

Måltidenebestoavinnslagsom«Hvaerfilosofiske
veiledningogdensokratiskedannelsesprosess»,medsmake-
biter fra de fem Sokratiske momenter, og en innføring i det 
som kaltes Short Socratic Dialogue, ispedd en serie med 
praktiske øvelser til dessert. 

Som en del av seminaret, hvor vel halvparten var aktive 
filosofiskepraktikere,laprosjektlederSigurdOhremframen
evalueringavforprosjektetFilosofiskpraksis,meddeltakere
fra Ringerike, Senter for seniorutvikling, Hallingdal og 
Skiringssal folkehøgskole. I tillegg la han fram planen for det 
nye kurset Myndig Medborgerskap, som settes i gang samme 
sted,påHumanismenshus16.april2013.

øk

 myndig medborgerskap 
 mot 2014 

  Seminar om filosofisk praksis og etisk dømmekraft  
 med sokratisk dialog som metode

 Sted: Humanismens hus – oslo 
 Tid: 16. – 17.april – 2013

 
 PRoGRAM 

 TiRSDAG 16. APRiL

  10.00:  Åpning – morgensamling og plan for 
dagen

  10.10– 11.10:  Einar Øverenget: Vennskap, tillit og 
selvrespekt. Eksistensielle 
spørsmål blant folkehøgskolens 
mennesker.

  11.15 – 12.15:  Lars Gunnar Lingås: Etikk og 
dømmekraft – i danningens 
praksiser.

  12.30–13.30: Morten Fastvold innleder ut fra 
Dewey: Hvordan et undersøkende 
fellesskap kan fremme demokrati, 
medvirkning og kritisk tenkning. 

  13.30  Lunsj

  14.30:  Sigurd ohrem: om kursets videre 
plan og gjennomføring. 

   15.00–16.45: Gruppearbeid: Erfaringer med et 
undersøkende fellesskap. Videre 
innføring i filosofisk samtaleprak-
sis.

  19:00  Middag 

oNSDAG 17. APRiL

  08.30:  Morgensamling – Sigurd ohrem: 
Dialogisk praksis i folkehøgskolen 
– hva – hvorfor – hvordan 

  9.00 – 10.00:  Tom Rønning (leder for dagen): Hva 
er Sokratisk dialog

  10.15 – 12.15:  Gruppeundervisning med Sokratisk 
dialog . Dialogmetode i praksis. 
Ulike uttrykk og virkemidler: 
Fortellinger, visualisering, lister, 
syntese.

  12.30 – 13.30:  Lunsj

  13.30 – 15.15:  Smågruppeøvelser med utprøving 
sokratisk dialog i praksis.
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Folkehøgskulemora 
lise stauri
Første kvinne som Folkehøgskulestyrar
�o blir i ettertid minna for å vera landets fyrste kvinnelege folkehøgskulestyrar, 
eller rektor som vi heller seier i dag. Men dette var ord ho ikkje likte.
av r a s m us s tau r i



l
iseStauri(1882–1949)kallasegheller«høgskulemor»ibrev
til vener og i omtale med elevane. Og i skrift og tale var 
kanskje det ein meir høveleg tittel, da det offisielle mottoet 

ho styrde skulen sin etter var: Denne skulen er ein heim og denne 
heimen er ein skule. Med dette ville ho skape ein heim for 
ungdom som søkte til den folkehøgskulen ho dreiv og leggje til 
rette for eit inspirerande miljø både for lærarflokken og dei 
unge. Det var elles noko ved personlegdomen hennar som 
ikkje passa med titlar. Ho var for mykje medmenneske til det. 
Sjølv i dag, så mange år etter at ho gjekk bort, lever det folk 
som uoppfordra talar om henne i varme ordelag, så ho må ha 
vore eit menneske med store mennesklege kvalitetar og evne 
til å få folk til å trivjast og utvikle seg.

Ho styrde Gudbrandsdalens folkehøgskule på Hundorp i 
Gudbrandsdaleniåra1932–1948,menarbeiddeialtifolke-
høgskulenfrå1902–1904ogfrå1907–1948,sådetvartein43år
lang arbeidsdag i svært skiftande samfunnsmessige og 
pedagogiske vêrlag, ikkje minst under krigen, da ho laut stå 
ansvarleg for Hundorp skolehjem, der det var nazistyret som
settepremissanefrå1943tilkrigsslutten.Detereisogeiseg
sjølv, som ikkje skal omtalast spesielt i denne artikkelen. Men 
ho vart beden om å setja opp eit høgt gjerde rundt skule-
eigedomen. Da er sagt at ho svara: «Dette er ein skule og ikkje 
eit fengsel». Det vart ikkje bygd gjerde. Å drive skule var for 
henne noko meir enn å halde timar og gi kunnskap.

Denne skribenten kjende henne ikkje, sjølv om ho var 
bestemormipåfarsida.Hodøyddeifebruar1949–altsåfor64
år sidan i desse dagar. Ho levde og arbeidde i ei tid sjølvsagt 
vidt ulik vår tid. Derfor er det interessant å spørja: kva styrde 
livsgjerninga hennar og kva verdiar og ideal arbeidde 
ho for som landets fyrste kvinnelege styrar på ein fri
lyndt folkehøgskule?Fyrstnokrebiografiskeinformasjonar.

tidlege livsår

LiseKarineHøievarprestedotter,føddiStavanger6.januari
1882. Ho døydde 14. februar 1949 på Hundorp. Faren var
unitarprestogskulestyrarRasmusHøie (1833–1909)ogmora
heitte Lise Karine Tronsdatter Tjøstheim (1846–1891). Lise
mista såleis mor si i unge år, og voks opp hos syster si, Dorothea, 
som var gift med fylkesmann Oddmund Vik (1858–1930) i
Ullensvang frå ho var 9 år gammal.Ho fekk ein trygg,men
mor laus opp vekst. 

Ho gjennomførte seinare eit førebuingskurs for seminaret 
hos far sin ved St. Petri skule i Stavanger, og tok til på Stavanger 
seminar,mendetvartnedlagt i 1901.Derifrå reisteho19år
gammaltilViggoUllmannsfolkehøgskuleskuleiSeljord,der
homøttemøttemannen sin,Rasmus Stauri (1867–1932), frå
StrynpåUllmannsseminariSeljordi1901.Hankomditi1898.
Ho var 19 år, han var 34, ein aldersskilnad på 15 år da dei
møttest. Det vart eit par av dei to, og vegen vart staka ut da dei 
toktilpåeigenfolkehøgskulepåVikiKvam,oktober1902.Ho
gjekk inn i skulegjerninga og vart den beste støtta for mannen 
sin, berre 20 år gammal. Det skorta ikkje på mot og arbeidsvilje. 

HovartverandeiKvamitoårframtil1904,menbrautoppfor
åreisetilDanmarkpågymnastikk-kurs.Hotokeksamenved
Elverumseminari1904oghaddeulikepostaretterpå.Fyrsti
VatsiRyfylke,seinarevedBuøyfrå1.mai1905ogtilsistved
dengamleskulensin,St.PetriiStavangerfrå1.juni1906.Frå 
1. januar1907tokhotremånaderskursvedIndustriskolen i
Kristiania.MenhoheldtfastvedRasmusStauri,ogdeigifta
segiUllensvangiHardangersommaren1907.Deifekkeinstor
familiemedåra,firejenterogeingut.

eit større samFunnsarbeid

I ettertid ser ein tydeleg at å styre ein folkehøgskule i hennar 
styrartid(1932–1949)varmeirennåhaldeordenogveratydeleg
og synleg i skulekvardagen. Slik skulebygningane vart ordna på 
HundorpogpåVikiKvam,måtteprivatliv,skulelivogoffentleg
liv gå i kvarandre. Nokon styrarbustad fanst ikkje. Privatliv i 
vanleg forstand vart umogleg, da familien budde midt iblant 
elevane.Ogmedeinbarneflokkpåfemungarfrå1908til1918
var det nok å halde fingrane i. Lise Stauris kultur- og
samfunnsengasjement var breitt. Ho var ein periode for mann i 
Gudbrandsdal krets av Norges Husmorforbund, som ho tok 
initiativettili1929,dakretsenvartstiftapåfolkehøgskulenpå
Hundorp. Ho var også ei tid medlem i landsstyret i 
Husmorforbundet og i denne samanhengen reiste ho mykje 
rundt og heldt foredrag. Ho var elles med i Hjemmenes Vels 
Landsforbund ein periode. Og lokalt hadde ho mange verv. Ho 
varformanniSanitetsforeningaiSør-Froni1926–28ogiSør-
Fronhusstellkomitefrå1945,dessutanmedlemisoknerådeti
Sør-Fronfrå1932ogifleireårframover.Hogjordestudiereiser
i Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Spania og Italia. 
For arbeidet sitt fekkhoKongens fortenestemedalje i gull i
1947.

«�ette er ein skule  
og ikkje eit fengsel.  
Det vart ikkje bygd gjerde. 
Å drive skule var for henne 
noko meir enn å halde timar 
og gi kunnskap».
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oppstart i kvam, 1902

Iopningstalaioktober1902vartdesseavslutningsordaførande
for dei både: «Rettigheder uten de fornødne plikter er et høist 
tvilsomt gode. Vi skal gjøre hva vi makter…» I ein artikkel ho 
skreiv for Norske gardsbruk bind X Oppland Fylke 2, utgitt i 
1953,«Ungdomen»skrivho:

Jorda skrik etter hender som kan ta fatt, alle stader trengst det 
nevar som kan ta eit tak og vera med på det store atter
reisings arbeidet. Den moralske atterreisinga blir den lengste og 
verste. Her er det heimen og skulen som ta eit krafttak for å 
gje ungdomen att arbeidsgleda og trua på livet.– Det var med 
stor spaning vi tok mot elevar etter krigen. Mange av elevane 
hadde levd fårleg, modig. Det var i glad undring vi fann ut at 
mest alle hadde berga seg fint. Det er heimen som fyrst og 
fremst skal ha takken og æra for at det gjekk så godt med 
ungdomen vår under krigen. Storskogen av Sven Moren 
sluttar slik: «Her blir nok storskog att, når ein berre fer fint 
med ungskogen».

Desse orda er talande for livssynet og livsinnstillinga hennar. 
Ho var eit byggjande menneske som i stor tiltru til humanistiske 
livsideallagrunnlagetiheimenogifamilien.Idetsamestyk-
ket, somhogjorde ferdig i 1949, same året somhodøydde,
for svarer ho dette å ha ha eit ideal: 

I vår tid har mange så lett for å smile når talen kjem inn på 
dette med ideal. Det var berre i gamle dagar at ungdomen 
hadde tid til slikt, meiner dei. Nei, det er ikkje sant dette at 
dei unge ikkje har ideal. Stakkars den ungdomen som ikkje har 
ungdomsdraumen – det blir tomt utan den.

Mange vil nok hevde at desse orda trengst nok å bli utdjupa 
ognyanserti2012.Utfråhennarinnstilllingtildenpedagogiske
livsgjerninga ho gjekk inn for i alle dei år står hovudbodskapen 
og meininga likevel fast. Mennesket, det unge mennesket skal 
stå i sentrum, og alle sider ved det unge mennesket. Ho levde 
etter desse orda: Trua på dei skapande og byggjande livskreftene 
i kvar enkelt så sant grunnlaget blir lagt rett til rette.

skuleproFil

Det «levande ordet» etter Grundtvigs idear var viktig i hennar 
styringstid.Einvelkomsttalekunneinnehaldenormerforkor-
leis eleven skulle oppføre seg. Ho heldt mange taler i 
Gudbrands dalen, der ho budde mykje av livet sitt. Desse talene 
er alle tufta på opplysningsideane i den klassiske folkehøgskulen. 
Emna er mange og dei har alle ein klar bodskap. Talene hennar 
ergjennomsyraaveioppfordring,eimaningomåsjåsineigen-
verdi. Elevane blir oppfordra til å bruke livet sitt til kva det er 
verdt.Elevanefårhørekordyrebaredeierforforeldrasine–
skulen er audmjuk ved å få ha dei ein vinter. Folkeskikk og 
sømeleg framferd er viktig. Protokollane frå hennar styringstid 
viseratdet sjeldanvarbehov fordisiplinæretiltak–detvar
sjeldan tema på læremøte. Altså kunne ein velkomstale vera 
nærast som eit reglement, får ein inntrykk av.

Eit viktig side ved skuledrifta i dei åra Lise Stauri styrde var 
å knyte til seg kjende kvinner og menn i samfunnslivet. Ikkje 
berre for vennskaps skuld, men for å kunne dra nytte av den 
kunnskap og samfunnsmessige posisjon desse menneska hadde 
i samtida. Foredraget er den sentrale formidlingsforma. Blant 
deimangesombesøkteskulenihennarskuletid,ernokprofes-
sorFredrikPaasche(1882–1943)denmestsynlege.Eitlivslangt
vennskapoppstodmellomhanogstyrarfolketiåra1919tilhan

«�o gjorde studiereiser  
i Danmark, Sverige, 

Storbritannia, Tyskland, 
Spania og Italia. For arbeidet 

sitt fekk ho Kongens for
teneste medalje i gull i 1947».

Gudbrandsdalens folkehøgskule på Hundorp

Rasmus Stauri
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lautrømmelandeti1940.Somhistorikaroglitteraturforskar
med fagspesialitet i norsk middelalder vart Paasche både ein 
nær venn og ein nyttig hjelpesmann i skuledrifta. Ein klår 
ideologiskeprofilforfolkehøgskuledriftastrekahanmangein
gong under, og ikkje minst kjem det til uttrykk i desse orda, 
hentafråeitforedragmidtpå1930-talet:

Det er en viktig gjerning. Den blir gjort for ungdommen vor, 
fremtiden vor. Paa folkehøiskolen i Fron har flokken av 
bygde ungdom, og ungdom fra dalen og hele landet hat sit hjem 
et tid, visst ikke den fattigste tid av sitt liv, selv om det var 
smaat for mange – men en tid som gav noget, vi tør vel si at 
den for mere end én blev grundleggende. Her lærte de unge 
pratisk dyktighet, her vokste de i kundskap, her levde de et 
godt kameratliv, her fik de veiledning til hva som bygger et 
land og holder er folk ved makt. Det blev sagt dem hvad 
hjemmet og foreldres arbeid er verdt, hva frihed og fred er 
værdt, og retten og den selvstændige tanke – i en tid da 
mennesker fristes til at tro paa ufrihet. Vaapen og voldsfærd 
(Fredik Pasche, 1934)

I tråd med desse tankane og ideane arbeidde Lise Stauri ut 
sifolkehøgskulegjerningidentidahosatvedroret–frå1932til
1948.Hoeinviktig«premissleverandør»frå1902ogframtilho
la frå seg ansvaret, eitt år før ho døydde. hennar tankar om 
ungdom men er ikkje uaktuelle i dag, men i vår kom
plekse og samansette tid vil ein kanskje etterlyse djup
are analyser og vurderingar. Lise Stauris mange foredrag er 
på den eine sida farga av det synet at opplysning og kunnskap 
ertildetgodeforkvarogein-livskunnskapogpraktiskdugleik.
Men bakom låg ei usvikeleg tru på at mennesket er 
godt på botn. her synte ho tillit til dei unge, og det 
lever mange historie om kor snill ho var der med ei 
livhaldning full av klokskap.Kanskjekandesseordafråei
opningstalevedkrigsutbrotetiseptember1939veratalande:

«Nå er ungdomsåra begynt – for mange den vakreste og 
lykkeligste tid, men også den vanskeligste. Og det er det er 
vårt høyeste ønske at vi må få være noe for dere i denne tid.
Det er en urolig tid, tung, trist tid dere unge vokser opp i nå. 
Men nettopp nå trenger vi en ungdom som vil noe, en ungdom 
som er frisk og og vil frem og hjelpe fram alt det gode i 
menneskene. Det er vi i Nordens folk som til nå står utenfor 
krigen som skal være som en verdensmakt for hjertets sak på 
jorden. En ungdom som vil frem må kjempe for hjertets sak, 
som vil gjøre sitt til at livet blir det Skaperen mente med det 
– det håper vi å å arbeide med i vinter. La ikke sløvsinn, 
likegyldighet ta makten fra deg, ikke tøys og tull tiden bort, 
men vær våken. Det trenger vår tid.»

sigrid undset

Lise Stauri førte eit stort og gjestfritt hus. I gjesteboka som 
liggattskrivvenenSigridUndsetdette30.august1948.«Under-
lig å være her igjen. Lise Stauris godhet er det eneste som er nu 
somda,iaprildagene1940.Jaogsådetskjønnelandet,eleven
og åsene og bygden».

Årbok for Gudbrandsdalen, 1949 opna med minneord
skrivne av Sig. Skogheim: «Truskap og hjartevarme var det som 
kanskje meir enn noko anna sermerkte fru Lise Stauri». Han 
trekkjerhistoriaattendetildei ideanehofekkfråUllmanns
folke høgskule i Telemark, truskap mot eit livskall med 
Bjørnsonsordteknepåalvor:«Kjempforalthvaduharkjært».
Ei anna side ved personlegdomen hennar var evnen til å vera lik 
mot alle, høg og låg, liten og stor, ho vekte «tru hos tvilaren og 
vart til trøyst og kvile for dei som var hugsåre eller trøytna i 
livs striden. Vi, elevane hennar, veit at det var lett å tru seg til 
henne, ho hadde eit eige lag til å vinne over vanskane og løyse 
floker».Sliksettlystehoavnaturlegautoritet.

I denne artikkelen har eg vald å la hennar ord få tale og så 
kan analysene og dei grundigare vurderingane koma i neste 
omgang. Men det må vera grunnar til at ho framleis blir hugsa 
og prata på, vel 60 år etter at ho gjekk bort.

«�o levde etter desse orda: 
Trua på dei skapande og 
byggjande livskreftene  
i kvar enkelt».
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«�i ser at de ansatte hos medlemmene 
våre blir nysgjerrige og spente hver 

gang vi kommer med en ny utstilling. 
Det er tydelig at dette skaper 
forventning og engasjement»



Kunsten 
ut 
til 
folKet

�unst skaper kreativitet, trivsel  
og inspirasjon. Og med skiftende 
utstillinger på kontorveggene, skapes 
det et godt og variert arbeidsmiljø. 
t e k s t: m a r i a n n e b l i n d h e i m e r i k se n /  
fo t o: p e r t h r a n a

NY KUNST: Ingrid Wisløff, 
synes det er spennende å 
vise fram nyere kunst. 
Her med bildet «The 
curtain» – Peter 
Callesen. På gulvet 
«Paperman», «Two in one 
II» og «Selfmade 
Escher», alle av Peter 
Callesen.
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– v
i tilbyr noe som er fleksibelt, lekent og morsomt. 
Gjennom å leie kunst får alle i bedriften anledning 
til å bli bedre kjent med forskjellige kunstneriske 

uttrykksformer, sier Ingrid Wisløff. Hun er daglig leder i 
«Kunst på Arbeidsplassen» (KpA), en organisasjon som har
som mål å bringe kunsten ut til folk flest. 

Det å leie kunst er blitt svært populært, og i dag har 
organisasjonen omtrent 150 medlemmer. Med nesten seks
tusenoriginalekunstverkogover300utstillingerisirkulasjon,
er det mange som får glede av dette.

Fleksibel avtale

– Det er rimeligere å leie enn å eie kunst, og gjennom en
medlemsavtale får bedriften en utstilling på ti til femten 
originale kunstverk som kan byttes ut så mange ganger i året 
somønskelig.Deterveldigfleksibelt,slårWisløfffast.

–Viseratdeansattehosmedlemmenevåreblirnysgjerrige
og spente hver gang vi kommer med en ny utstilling. Det er 
tydelig at dette skaper forventning og engasjement. Vi får også 
tilbakemeldingeromatbesøkendehosdeforskjelligeselskap-
ene legger merke til at det stadig er ny kunst på veggene, og at 
dette skaper levende miljøer. 

–EtmedlemskaphosKpAinkludererogsåkunstforedrag
som holdes hos bedriften, og muligheten til å kjøpe kunst fra 
våre spennende salgsutstillinger. Målet er å gjøre kunst til-
gjengeligforenbrederedelavbefolkningen,fortellerWisløff.

skaper dynamikk

Et eksempel på en fornøyd bruker er Scandic Neptun i Bergen 
somharværtmedlemavKpAietparår.Hotelletharenegen
stor kunstsamling. Men det var noe ledig areal i resepsjonen og 
inntil restauranten hvor det daglig passerer svært mange 
mennesker.Åinvestereellerflytterundtpåegenkunstblefor
omfattende,ogKpAbleløsningen.

–Viharfåttetområdeihotelletmedenskiftendedynamikk
og en fantastisk god miks av tradisjonell og spennende ny 
kunst. Dette er en svært god måte å skape kunstopplevelser på, 
både for gjester og ansatte. Vi får mange kommentarer om 
kunsten vi stiller ut, og det betyr at folk bryr seg. Det er vitalt 
for hotellet, sier Birte Iversen som er markedssjef ved Scandic 
Neptun. 

Mange medlemmer har fulgt organisasjonen siden opp-
starteni1950,ogdepartementeneerblantdestørste.Avandre
kunderfinnerviadvokatfirmaer,it-selskaperoguniversiteter.
Bådekunstsamlingenogkundemassenrepresentereretspen-
nende mangfold. 

kunst – en del av hverdagen

Folkflesterpåjobbstoredeleravdagen,ogherharkunstenen
viktigfunksjon.Kunstkanginye,kreativeinnfallsvinkler,den
er samlende, motiverende og inspirerende. Like selvfølgelig 
somatnoenharfrukt,kaffeogblomsterilokalene,likenaturlig
er det for andre å ha tilgang til spennende kunst hver dag på 
jobben.Kunstengiretløfttillokalet,ogerdermedmedpåå
sette preg på omgivelsene på en positiv måte. 

–Itilleggermangebedrifteropptattavåbrukekunstforå
profileresegselv.Kunstpåjobbengirmyeenergitildemsom
får anledning til å se og oppleve verkene, sierWisløff. –Vi
gløder for kunstformidling og er levende opptatt av å vekke 
nye tanker gjennom både vakker og provoserende kunst. Vi vil 
gjøre kunst til en del av vanlige menneskers hverdagsliv. 

skeptikere blir tilhengere

Utstillingene har stor variasjon, ogmedlemmene kan gjerne
kommemedønsker,menKpAeropptattavatdeterenrød
tråd i utstillingen. 

–Visettergjernesammenutstillingermedkunstfraulike
tids epoker. I slike sammenhenger er det interessant å belyse en 
fellesnevner som forener kunstverkene komposisjonelt eller 
tematisk, fortellerWisløff. – Enkelte har behov for kun ett
bilde som skal henge fremme i en lengre periode, mens andre 
ser for seg en komplett utstilling. Ofte kommer kunden med 
konkrete ønsker, mens andre vil la seg overraske av en type 
kunst som kanskje kan virke litt fremmed. Slike utstillinger 
fører ofte til diskusjoner. Da opplever vi ofte at de ansatte går 
fra å være en smule skeptiske i begynnelsen til å bli veldig 
begeistret over tid. Da tar de gjerne kontakt med oss for en 
omvisning i utstillingen eller et lite kunstforedrag. Det er 
veldig hyggelig å vite at noen har latt seg bevege og fascinere, 
sierWisløff.

unge og spennende

BildenetilKpAerenmiksavmangeulikekunstnere,selvom
det er tydelig at de unge er spesielt spennende å vise fram. 

–Detergøyåkunnepresentereunge,nyetablertekunstnere
som vi ser har talent, og som gjennom oss kommer ut til et nytt 
publikum. Samtidig er spennet i samlingen veldig viktig. Alt fra 
figurative klassikere til kjentemodernister og internasjonale
dagsaktuelle samtidskunstnere er representert. Det er viktig 
for oss å ha et bredt tilbud med god kvalitet for at vi skal kunne 
tilbynoespennendeoginteressanttilalle,fastslårWisløff.

«�unst kan gi nye, kreative innfallsvinkler, den er 
samlende, motiverende og inspirerende»



alle sJangre

Deleravfinansieringentilkunstkjøpenekommer fraKultur-
departementet og er med på å bidra til at utstillingene kan leies 
ut til en rimelig pris. Samlingen totalt sett må også være av en 
viss størrelse slik at kundene hele tiden kan få ny kunst 
innenfor ønsket sjanger eller av ønsket kunstner. 

–Viharidagoriginalekunstverkinnenfoto,maleri,grafikk,
tegning og en rekke kryssende kunstneriske disipliner. Blant 
annet formidler vi performancekunst til bedrifter som ønsker 
et friskt, litt annerledes kunstnerisk innslag i forbindelse med 
faglige og sosiale sammenkomster. Det er gøy å se hva kunst 
gjørmedfolk,avslutterdagliglederIngridWisløff.

Les mer på www.kpa.no 

ArtikkelenertidligerepublisertiWittusen&Jensenskunde-
magasin, Etcetera.

TiLGJENGELiG: – Målet vårt er å gjøre kunst tilgjengelig for en bredere del av 
befolkningen, sier Ingrid Wisløff, daglig leder i Kunst på Arbeidsplassen. 
Bildene på benken er (fra venstre) «Prison painter» – DOLK, «Lay out» – Sven 
Påhlsson, «Orange/rosa» – Ingrid Haukelidsæter.

 
 

Kunst på ArbeidsplAssen er en halvoffentlig organisasjon som leier ut kunst til bedrifter. 
KpA har en samling på over 5000 bilder og 300 utstillinger som 
vandrer blant kunder over hele landet. Samlingen består av 
malerier, grafikk, fotografier, tegninger og akvareller. Årsavgift er 
8.000 kroner pr utstilling.

  De aller fleste kjente norske kunstnere er representert i KpAs 
samling, som for eksempel Jakob Weidemann, Frans Widerberg, 
Odd Nerdrum, Inger Sitter, Gunnar S. Gundersen og Kåre Tveter. 
Blant yngre kunstnere finnes arbeider av Vibeke Tandberg, 
Torbjørn Rødland, Bjarne Melgaard, Vanessa Baird og Marius 
Martinussen.

  KpAs samling inneholder også utstillinger med verdens kjente 
kunstnere som Andy Warhol, Jeff Koons, Cindy Shermann, Thomas 
Struth, Candida Höfer, Jenny Holzer, Matthew Barney, Olafur 
Eliasson, Takashi Murakami, Raymond Pettibon og Damien Hirst. 
Kunst på arbeidsplassen sender utstillinger over hele landet.
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i 1905vardet14folkehøgskoleriNorgeplussamtsskoleneog
de kristelige ungdomsskolene. I mange sammenhenger ble 
alle disse omtalt som ungdomsskoler. Folkehøgskolene var 

likevel nøyemed å omtale sitt skoleslag somden frie folke-
høgskolen. Som alltid stod striden i disse årene også om 
økonom iske ordninger og om tilskudd fra det offentlige. 
Folkehøgskolen syntes i 1905atdenhadde fortjentdet.Selv
omdetikkevarmangefolkehøgskoleri1905,opplevdeskole-
slaget likevel annerkjennelse i disse årene. Det følgende skal 
handle om det var kontinuitet eller brudd i folkehøgskolens 
linjei1905.Året1905og7.juni-vedtaketomunionsoppløsning
er jo på mange måter et avgjørende punkt i norsk historie. 
Etter1905snakketmanomdennyearbeidsdagensomkom.
Jeg vil i denne lille artikkelen se litt nærmere på hvordan 
folkehøgskolen spilte sin rolle i den nye arbeidsdagen. Jeg 
prøveråseomdetfinneslinjeropptil1905sompåmangevis
var blitt fullført, og samtidig se hvilke perspektiver eller linjer 
som ble trukket opp etterpå.

det nye industrisamFunnet

Det bodde omtrent to og en kvart million mennesker i Norge 
i1905.Deflesteboddepålandsbygda,faktisksåmangesomto
tredjedeler; resten i byer eller tettbygde strøk. Jordbruk og 
fiskevarviktigsteleveveiforrundtenmillion,mensomlagen
halv million levde av håndverk og industri, litt færre av handel, 
transport og åndelig virksomhet av et eller annet slag. En kvart 
million hadde enten formue eller kår som hovedinntekt, og 
noen var ganske enkelt på fattigkasse. 

Norge var et fattig land, klasseskillene var etter europeisk 
målstokksmå,selvomnoenfåvarmegetrike.Folkflesthadde
nok til mat, klær og husvære, men lite utover det. Langt på vei 
var Norge fortsatt et førindustrielt samfunn, selv om industrien 
i noen store byer hadde bygd seg kraftig opp og det hadde 
vokst fram en arbeiderklasse. 

Årene etter 1905 representerer et skifte. I årenemellom
1905 og første verdenskrig legges grunnmuren for det nye
industrisamfunnet. Ny elektrokjemisk og elektrometallurgisk 
teknologi og tilgang på elektrisk kraft er faktorer som preger 
den nye arbeidsdagen. Det går ikke lenge før industri står for 

peilinger og 
perspektiv pÅ 
Folkehøgskolen 
ved Forrige 
Århundre skiFte. 
punktvise nedslag 
i høgskole bladet.
av a r i l d m i k k e l se n

Artikkelforfatteren i 
Seljord ved bysten av 
Viggo Ullmann.  
– Særlig gjennom Viggo 
Ullmanns innsats går det 
også an å hevde at 
folkehøgskolen hadde 
vært med på å kjempe 
gjennom de nye 
skole lovene av 1889.  
Foto: Øyvind Krabberød



størredelavbruttonasjonalproduktetenn landbrukogfiske.
Perioden fra 1905og framtil førsteverdenskrigblir enhøy-
konjunkturperiode av dimensjoner med sterk økonomisk 
vekst. Samtidig ble levevilkåra endret, bosettingsmønsteret 
endret seg, nye næringer vokste fram, arbeiderklassen vokser 
fram og begynner å organisere seg i fagforeninger. Arbeidernes 
fagligelandsorganisasjonblestifteti1899.

viggo ullmann

Folkehøgskoleni1905kunnesetilbakepåmangekampersomvar
blittkronetmedhell.Folkehøgskolenhaddeværtpådenprogres-
sive siden, mot embetsmannsstaten og mot Høire. Folkehøgskolen 
hadde vært på partiet Venstres side i kampen for parlamentarisme 
og unionsoppløsning, og kjempet for landsmålets plass i skole og 
offentlighet.SærliggjennomViggoUllmannsinnsatsgårdetogså
anåhevdeatfolkehøgskolenhaddeværtmedpååkjempegjen-
nomdenyeskoleloveneav1889somlagrunnlagetforenhetsskolen
ogsomdefinitivtsørgetforatdengamleembetsstandensskole
for svant. Folke høgskolen hadde tatt parti, vist vågemot og bidratt 
tilatlandeti1905haddefåttetfolkestyreogvarblittselvstendig.
Slikbledetogsåoppfattetavmange.Ettavflereeksemplererden
talen amtmannen i Sogn holdt da Sogndal folkehøgskole feiret sitt 
35-årsjubileuminettopp1905.Amtmannenlavektpåatfolke-
høgskolen hadde kjempet for framsteg på mange fronter, og 
hadde spilt en avgjørende rolle i samfunnsutviklinga som gjorde  
7.juni-vedtaketmulig.

Høgskulebladet 14 juni 1905, det første nummeret etter 
7. juni-vedtaket,åpnermedetstorslagentdiktavVetleVislie
som han kalte Vaart land. Diktet slår an stolte og sterke 
nasjonale strenger, slik det selvsagt var naturlig og riktig i det 
første nummeret etter unionsoppløsninga. I et seinere nummer 
kommerhanmedskarpkritikkavChristopherBruunsomvar
blant de 184 somhadde stemtmot unionsoppløsninga.Den
nye nasjonale selvstendigheten var folkehøgskolens sak! 

I en artikkel i Høgskulebladet skiller Vetle Vislie videre 
mellom det politiske og det nasjonale. Han hevder at Norge 
harblittpolitiskselvstendig i 1905.Kampenmåføresvidere
slik at Norge også blir nasjonalt fritt og selvstendig. For at det 
skal skje må norsk språk, landsmålet, bli landets språk samtidig 
som det må utvikles et nasjonalt kulturgrunnlag. Vetle Vislie 
var en aktiv forfatter, lærer og skribent i samtida med en 
ganske stor produksjon bak seg, og med mange artikler og dikt 
i Høgskulebladet.HanbletilsluttrektorpåHamaroffentlige
lærerskole til han gikk avmedpensjon i 1929.Hankjempet
motsneversyntpietisme,varopptattavovergangenfrabonde-
samfunnet til industrisamfunnet som han så komme, og de nye 
sosiale problemene som han så i samtida. Han mente nok at 
verdiene i de gamle bondesamfunnet måtte settes opp som 
motpoler både mot den nye kapitalismen og arbeiderklassens 
kamp som han oppfattet som en form for ny materialisme. 
Vetle Vislie uttrykker på mange måter kjerneverdiene som 
fantesifolkehøgskolemiljøetiårenerundt1905.

norge ble urbanisert

Deterheltklartatdetidenærmesteåreneetter1905erdet
nasjonale perspektiver som preger folkehøgskolen, i tillegg til 
kampenomgodeøkonomiskekår.HenrikKaarsted,enannen
høgskulemann, legger stort alvor i spørsmålet «Korleis kann
me i skulearbeidet gjera vaart til at nationalkjensla vert sterkare 
hjaadeiungeellerætti»gjennomflereartikleriHøgskulebladet. 
Med nasjonalkjensle mener han «den vare kjensla for alt det 
som er landet, folket sit vel, ære og gavn». De tre faktorene 
som han løfter fram er «soga, songen og morsmaalet». Et annet 
uttrykkforsammegrunnlagstenkingfinneshosredaktørenav
HøgskolebladetOlavHamarnårhani1905kreverat:«Vegen
til den høgste daning på heilt national grunn må liggje open for 
bondeungdomen».

Perioden fra 1905 til 1920 var altså preget av økonomisk
høykonjunktur med sterk liberal kapitalisme, byene vokste og 
Norge ble urbanisert, arbeiderklassen ble radikalisert samtidig 
som tidas store politiske tema var det såkalte sosiale spørsmålet. 
UtfraartikleroginnleggiHøgskolebladetreflekteresnokdisse
problemene, men sees ofte i lett nostalgisk lys der bonde-
samfunnets verdier blir holdt fram. Jeg vil løfte fram om det 
ikkeeridisseåreneatfolkehøgskolenglippertaketiarbeider-
klassen og arbeiderungdommen fra byene. Aslak Torjusson er 
faktisk inne på dette i en artikkel i Familieboka. Han mer enn 
antyder at folkehøgskolen ble sittende fast i bondesamfunnets 
kultur og verdier, og at arbeideklassen som den nye stigende 
klassen i samfunnet ikke fant sine verdier i skoleslaget. Bildet 
må likevel nyanseres, og det blir feil å stemple folkehøgskolen 
som reaksjonær fordi skoleslaget var opptatt av det nasjonale i 
årene like etter unionsoppløsninga. Særlig hadde Viggo 
Ullmann allerede lenge før århundreskiftet advart mot vad-
mels   romatikk og seterjentelåt, og han var levende opptatt av 
arbeiderspørsmål og det sosiale spørsmål. Han gikk så langt at 
mangeavhansmotstanderementeatUllmannønsketen«ny
samfunnsordning som man gjerne kan faa lov til at kalde en 
sosialistisk», som en av motstanderne uttrykte det.

avskaFFe Fattigdommen

Det sosiale spørsmålet og arbeideklassens kår trengte seg på. I 
Høgskulebladetnr.8i1907kommerenartikkelsomtarforseg
Thranebevegelsensprogram.Konklusjoneneratdetpolitiske
programmet til Thrane lang på vei har blitt oppfyllt gjennom 
stemmmerett og parlamentarisme,men at det sosiale spørs-

«�rbeideklassen som den  
nye stigende klassen i 
samfunnet fant ikke sine 
verdier i skoleslaget.»
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målet nå trenger seg fram. Folkehøgskolestyrer Rasmus Stauri 
erinnepådetsamme,ogThr.KlaveneslansereriHøgskulebladet 
i1908etprogramfor«atskaffeklasseforskjellenmedalldens
forbandelse ud af verden». Han vil at samtidshistorie skal inn 
på folkehøgskolenes undervisningsplaner. Folkehøgskolens 
sosiale oppgave er å tale landsfolkets sin sak, og her kommer 
hanmedkrasskritikkav«sedløyse,samfunnssjukdomogopp-
løysing» i byene. Samtidig hevder han at arbeider ungdommen 
må få råd til å gå på folkehøgskole. For at det skal skje må 
ungdommen få stipend, og undervisninga må nærme seg en 
slags fagutdanning med vekt på praktiske fag. Folkehøgskolen 
må ikke bli en partiskole, hevder han, den skal gi landsungdom 
ei avsluttende allmenndanning. Til slutt minner han om at 
arbeidernei1908erisammesituasjonsombøndenevari1814.

Dette er en interessant artikkel med mange spennende 
ansatser. Klavenes ser klart farene ved det undertrykkende
klasse  samfunnet, han ser arbeiderungdommens behov for 
allmenn danning og at folkehøgskolen kan gjøre denne jobben, 
men typisk nok sitter også han fast i det synet at byene og det 
urbaneerfiendene,ogatbygdeneogbondesamfunneterdet
sunne og livskraftige.

I spennet mellom byene, det urbane og arbeiderklassens 
vekstpådenenesiden,ogdensterkeognaturligenyenasjonal-
følelsen etter unionsoppløsningen på den andre siden, skal 
folke høgskolen forme sitt skoleprogram, sine pedagogiske 
visjonerfordennyearbeidsdageniNorge.Somethøylyttbak-
teppe larmer den økonomiske høykonjunkturen, industrireis-
inga, elektrifiseringaogdetnyebosettingsmønsteret. Idenne
situasjonen ble forfatteren Johan Bojer en av folkehøg skolens 
hardestekritikere.Hanhevdet at folkehøgskolen var enopp-
dretts anstalt for emigranter. Han skrev: «Den norske bondegut 
erpåforhånduvirkelig.Harhansungetseggjennemetfolke-
høgskolekursusdaerjordenblevethamfremmed.(–)påfolke-
høgskolen lærer man om bisonoksen, men ikke om norske kjør, 
man lærer lidt om stjernene, men intet om hvad der gror i fars 
jord». For Bojer er folkehøgskolen den store «åreladning», 
folkehøgskolen gjør bondegutten til en drømmer slik at Amerika, 
eventyrlandet begynner å lokke, skriver han. Her kommer 
kritikken fra nesten motsatt hold. Bojer mener at folkehøgskolen 
arbeider på feilaktig nasjonal grunn, den er svermerisk og 
høytsvevende, mens den burde være jordnær og praktisk.

venstrestaten

De politiske partienes gjøren og laden etter 1905 kan være
komplisertåholderedepå,meni1908fallerregjeringatilChr.
Michelsen og venstremannen Gunnar Knudsen danner ny
regjering.Ved stortingsvalget i 1909 er det likevel to andre
partier som går av med seieren, Høire og Det frisinnede 
Venstre.SentralenavnerfortsattChristianMichelsen,somnå
har gått over til Det frisinnede Venstre, Fridtjof Nansen, og 
WollertKonowsomblenystatsminister.WollertKonowblir
beskrevetsomfolkehøgskolemann,grundtvigianerogvenstre-
veteran med radikal fortid. Dette ble likevel en svak regjering 
påtrossavmangesterkenavn.Regjeringablefelti1912.Bak-
grunnenvarentaleWollertKonowhaddeholdtforBondeung-
domslaget i Kristiania der han hadde utropt målsaken som
«den sak som sterkest har båret det norske folk gjennom det 
sistehalvehundreår».Stortingsvalgethøsten1912førtetilstort
nederlagforDetfrisinnedeVenstreogHøire.GunnarKnudsen
ble ny statsminister, og satt fram til 1920. Samtidig fikk
Arbeiderpartiet sitt store gjennombrudd i 1912 og fikk flere
representanter på Stortinget enn Høire. 

Wollert Konow ble felt på en av folkehøgskolens viktigste
kampsaker, samtidig ble venstremannen Gunnar Knudsen ny
statsminister og innleder for alvor den epoken som blant andre 
Rune Slagstad kaller for Venstrestaten. Det kan se ut som det 
ligger et paradoks her. For samtidig som folkehøgskolemannen 
Konow går av, kommer venstreregjeringene med Gunnar
Knudsen,ogNorgegårinnienperiodemedsterkvektpåskole
og utdanning. Skolefolk som Lars Eskeland fra Voss folke høgskole 
og overlærer, rektor og til slutt professor i pedagogikk Erling 
Kristvik, blir framtredende røster i skole- og samfunnsdebatt.
Folkehøgskolens idègrunnlag blir i høyeste grad ført videre. 
Spørsmålet blir likevel om ikke den store sam funns messige og 
nærmest omformende kraft som folke høg skolen hadde hatt fram 
til1905harblittnoesvekketvedatfolkehøgskolenikkeisamme
grad blir en del av den nye samfunnsomformende bevegelsen som 
dukker opp, nemlig arbeider bevegelsen. At den til dels meget 
kraftige radikalisering av arbeiderklassen må ta på seg noe av 
skylda for denne situasjonen, er nok temmelig klart.Arbeider-
bevegelsens for hold til den nye Sovjetstaten er en annen årsak til 
kløftenmellomfolkehøgskolenogarbeiderbevegelsen.Folkehøg-
skolens ankerfeste var bygdekulturen og bondekulturen, opp-
fattetsomenprogressiv,folkeligogdemokratiskplattform.Mot-
satsen ble en arbeiderbevegelse med ankerfeste i byene, i den nye 
industrien, og med en radikal politisk plattform.

Spørsmålet er om, og på hvilken måte, denne motsetningen 
har preget den frilynte folkehøgskolens videre linjer, gjennom 
mellomkrigstida,deavideologisertefemtiåra,student-ogung-
domsopprørerenstiårframtildagenssamfunnmednyeklasse-
skiller og helt nye motsetninger.

«�or Bojer er folkehøgskolen 
den store «åreladning», folke

høgs kolen gjør bonde gutten 
til en drømmer slik at 

Amerika, eventyr landet 
begynner å lokke.»
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1. finn dine politikere 
Folkjobberpåuliktnivå–nasjonalt,
regionalt, lokalt. Du må finne ut 
hvem som er relevante for din skole, 
henvendelser til feil nivå gjør det 
vanskeligere å bryte gjennom.

2. alle partier er like viktige 
Alle de sju stortingspartiene sitter i 
posisjon et eller annet sted i Norge. 
Ingen av dem er uten betydning.

3. Men noen partier er viktigere 
enn andre 
Det er regjeringen som har de 
viktig ste politikerne. Med en 
fler  talls regjering trenger man ikke gå 
veien om Stortinget.

4. vær ryddig, saklig og 
etterrettelig 
Bruker man triks og ufinheter, vil 
politikerne ha kort lunte. Her har 
folkehøgskolene tradisjonelt vært 
profesjonelle, dyktige og ikke 
sutrete.

5. synliggjør verdien av skolen 
Hvorfor skal politikerne bry seg om 
private folkehøgskoler? Man må 
spille på følelser. Beretninger fra 
elever som har lyktes og mestret 
etter tidligere motgang, har rørt 
Aasen.Skolersomliggerinatur-
skjønne omgivelser, kan vise fram 
dette for politikerne. Det er forskjell 
påhvorstortilknytningtilfolkehøg-
skole de ulike politikerne har.

6. løs problemer – ikke skap nye 
Politikerne får hele tiden høre om alt 
som er vanskelig. Lobbyister bør få 
fram hva de kan løse, ikke hva 
problemet er.

7. nettverk er verdifullt 
Man får ikke en skole til å fungere 
alene. Man må pleie sine kontakter. 

8. vær tydelige på hva dere vil 
Det er viktig å komme til poenget. 
Man må bruke et godt og ubyrå kratisk 
språk. Det kan være nyttig å liste opp 
punkter. I Regjeringen er det forbudt 
med regjeringsnotater over halvannen 
side. Man må få fram et budskap, men 
samtidig være kort fattet.

9. Bruk media med omhu 
Man må vite hva man gjør når man 
bruker media. Noen folk ønsker å få 
en løsning med de rødgrønne, men 
begynner med et negativt opp slag. 
Da har de dårligere sjanser for å 
vinne fram med budskapet. Det er 
helt legitimt å komme med høy lytt 
protest når det brenner. Men det er 
ikke nødvendigvis riktig å gå først til 
media med en sak.

10.vær tålmodig – ting tar tid 
Første innspill til statsbudsjettet 
kommerijanuar,selvomstatsbud-
sjettet lanseres i Stortinget først i 
oktober. Så kan man spørre seg: Hva 
ervitsenmedhøringetterstatsbud-
sjettet når alle rammene er lagt? 
Svaret er at det er viktig til året etter. 
Økningen til folkehøgskolene skyldes 
at man har vært flinke ved tidligere 
høringer. 

ti gode rÅd For 
kontakt med 
politikere
�arianne Aasen, leder av Kirke, utdannings og 
 forskningskomiteen på Stortinget, besøkte Rektorforum 
i Drammen i november. Hun kom med gode råd for 
hvordan folkehøgskole folk bør jobbe opp mot politikere 
for å få gjennomslag for sine saker.  
av e v e n øva l d

Marianne Aasen, ledere av Kirke-, 
utdannings- og forsknings komiteen på 
Stortinget. Foto: Øyvind Krabberød
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ulenat1931lådenungeamerikaner
Myles Horton i sit værelset på Den 
internationale Højskole i Helsingør 

og tænket på fremtiden. Han havde 
besøgt forskellige danske højskoler og 
skulle nu hjem I cut'n sleep – I have a 
dream. Rejs tilbage. Find et enkelt sted, 
flyt ind og begynd ! Det blev til 
Highlander Folkschool i Tennessee.

MylesHortonshøjskolehavdefire
hovedpunkter: 

1. elever og lærere skulle bo 
under samme tag. 

2. ingen statlig indblanding. 
3. eksamensfri skole.
4. eleverne skulle kunne lære 

af hinanden.
5. og endelig skulle fællessang 

have en særlig plads i 
dagligdagen på skolen.

Mangesortetobakskvinderogkulmine-
arbejdere i Tennessee besøgte højskolen 
underarbejdsløshedskriseni1930-erne.
En af de første medarbejdere, der kom 
tilskolenvarenungmusik-ogsang-
lærer:ZilphiaJohnson–somMyles
Horton siden giftede sig med. De to 
skabteHighlander-skolen,derstadig
eksisterer. 

Zilphia Horton lærte de mange 
arbejdsløseatsyngeomfremtiden–
ofte i tekster, som eleverne kendte fra 
negro spirituals. Sammen med lokale 
tobaks arbejderne stod Zilphia bag 
teksten: We will overcome. I slutningen 
af1950-ernekomRosaParksogMartin
LutherKingoftepåHiglander-skolen,
og da Peter Seeger kom på besøg 
ændrede han will til shall og gjorde 
sangenkendtunderborgerrettigheds-
bevægelseni1960-erne.Som22-årig
sangJoanBaezsangenveddenstore
marchiWashington28.aug.1963,hvor
over250.000sorteoghvidegik
sammenhåndihånd–ogdermedblev
højskolesangen virkelig kendt.

I1960-erneblevsangenogsåbrugt
på danske højskoler, men den kom 
aldrig med i højskolesangbogen. 
Lige som Nordahl Griegs digt Til 
Ungdommen med Otto Mortensens 
melodi blev vigtig for mange i Norge 
efter22.juli2011,blevZilphiasHortons
højskolesang pludselig aktuel, da Bruce 
Springsteen sang We'll walk hand in 
hand ved mindekoncerten i Oslo på 
ett-årsdagenforUtøya.

se n d t t i l højskol e bl a de t  
5. aug. 2012

Zilphia horton 1910–1956

høJskolesangen,  
der skrev sig ind  
i historien

1.   We shall overcome,
 We shall overcome, 
 We shall overcome some day,
  oh deep in my heart 
  i do belive:
 We shall overcome some day,
2.   We are not afraid ... to day
3.   We'll walk hand in hand ... to day
4.   The Lord will see us through ... to day
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i ønsker at unge jenter skal være 
trygge, at de aldri skal oppleve 
vold tekter og overgrep og at de, 

dersom de finner seg en kjæreste, ikke 
blir mis handlet fysisk eller psykisk. Vi 
oppdrar våre barn til ikke å snakke med 
fremmede og våre tenåringsjenter til 
ikke å gå alene på kvelden. 

Hva slags signaler er det da vi damer, 
kvinner og kjerringer sender til våre 
yngre medsøstre når vi dyrker overgrep 
som noe romantisk? Hvordan skal unge 
jenter på vei ut i livet skjønne hva som 
er greit og ikke greit når mødrene deres, 
tantene deres og lærerne deres taler 
med to tunger?

the kissing sailor

Mange av oss har vokst opp med en 
variasjon av bildet av en sjømann som 
kysser en sykepleier på enten eget 
jenterom eller på rommet til en av 
venninnenevåre[settinndetre
variasjoneneavbildet]ogbildethar
blittansettsomhyper-romantisk.De
flesteharnokgåttutfraatdettevaret
bilde av et par som ikke hadde sett 
hverandre på lenge og endelig var blitt 
forenet da 2. verdenskrig tok slutt. 

Dessverre er bildet ikke et portrett 
av kjærlighet og lengsel. Sykepleieren 
har blitt funnet og i sin modne alder 
forteller hun om hvor ugreit dette 
kysset var. Hun følte seg angrepet på 
åpen gate og, som man kan se av 
bildeserien, så var det ikke noe kort 
kyss hun ble utsatt for. 

Denne historien kunne ha endt der 
om det ikke hadde vært for reaksjonene 
påhenneshistorie.Kvinnerpåmin
alderharværtiharnisk–ikkefordide
syns det var leit at denne sykepleieren 
ble utsatt for det hun ble utsatt for, men 
fordi de mener hun burde holdt kjeft. 
Dette er romantisk, må vite, og 
syke  pleieren bare overreagerer. 
Sjø  mannen var jo lykkelig for at krigen 

var slutt og han måtte få lov å gi uttrykk 
for dette. 

Dette har igjen fått yngre feminister 
til å angripe sine eldre medsøstre. Som 
enavdemsierdet:«Sexuelleovergreper
ikke romantiske … uansett!».

50 shades oF shit

Dessverre føyer det seg bare inn i 
rekken av uklare signaler vi sender til 
yngre jenter. Damer på min alder leser 
gladelig bokserien 50 Shades of Grey og 
skryter av det i Aftenposten og andre 
medier. Angivelig er de så veldig 
fri  gjorte og frekke fordi de leser om 
BDSM(Bondage,Domination,Sadism,
Masochism)–overhodetikkegamleog
grå. 

Til de få som ikke har hørt om 
far  sotten 50 Shades of Grey så kan jeg si 
at det er de best selgende bøkene 
noen  sinne og at hovedgruppen av lesere 
er «voksne kvinner». Altså damer på min 
alder pluss/minus. Triologien handler 
om hvordan en mann tar fra en kvinne 
hennes rett til å velge egne klær, hva 
hun skal spise, hvilke venner hun skal 
treffe,egnemeningerogegetforholdtil
egenkropp.Detfinnsmangekvinnerpå
norske krisesentre som har blitt utsatt 
for tilsvarende behandling som den den 
kvinneligehovedpersoneni50Shades
blir utsatt for. 

romantisk? neppe

Man skulle da tro at mine voksne 
medsøstre–damermedlevdlivog
erfaringerpåbaken–villeværefulleav
forakt når det gjelder tematikken i 50 
Shades of Grey.Slikatdetikke.Trio-
logien roses til skyene og voksne kvinner 
går åpent ut og erklærer at de skulle 
ønskeatdeogsåtraffenmannsom
ChristianGrey–denkvinnemishand-
lende «helten» i 50 Shades of Grey. 

Dette er signalene mødre sender til 
døtre, signalene damer sender til jenter. 
En ekte mann er en som fratar deg alt, 
også din personlighet. Det er kjærlighet, 
jenta mi!

ungdomsopprør

Heldigvis er det noe som heter 
ungdomsopprør og jeg håper så inderlig 
at jenter tar et oppgjør med sine 
overgreps-forherligendemødre.For
ellers får vi en ny generasjon av kvinner 
som ikke klarer å se forskjell på et 
overgrep og romantikk. En ny 
generasjon som dyrker «den sterke 
mannen» med den troen at han skal 
utslette kvinnen for å vise egen styrke. 
En ny generasjon som syns voldtekt er 
helt greit hvis mannen er forelsket i 
kvinnen. Han bare måtte. 

Jeg har dog en tilleggsbekymring når 
det gjelder min generasjons kvinner. 
Alle de voksne og modne damene som 
sender blandede signaler om romantikk 
ogovergreptilungejenter–hvaslags
signaler sender de til unge gutter? 

Noe å tenke på for alle som jobber 
med unge jenter og gutter.

er overgrep romantisk?
av d o r t e b i r c h
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et var romjul, stille og rolig på 
kontoret. Alle elevene hjemme, 
rektor i julemodus og jeg hadde tid 

til å tenke. Hvordan kombinere 
sam   funns   engasjement, undervisning på 
Sund og kontakt med nærmiljøet, 
funderte jeg. Et par dager senere sendte 
jeg en søknad til Fritt Ord. 

Fritt Ord var positive og støtter tre 
møter under paraplytittelen «Norges 
etiske valg». Det første møtet fant sted 
påSundfolkehøgskole14.april.Møtet
handlet om oljefondet, eller mer presist, 
om Norges pensjonsfond utland.  
–Hvilkeetiskevalgbliroljefondetstilt
ovenfor spurte vi, i en minikonferanse 
med seks innledere, kunstnerisk innslag 
oginnlagtkaffepause.

Det gjenstår to møter i denne serien. 
Et møte skal handle om migrasjon og 
klima, hvilke etiske dilemmaer vil Norge 
stå overfor etter hvert? Og det siste 
møtet skal handle om Afghanistan og 
lærdommen vi kan trekke etter 
enga sje mentet vårt der. Hvilke etiske 
slutninger gjør vi oss? Hvilke etiske valg 
er viktige neste gang vi som nasjon må 
ta en avgjørelse om å engasjere oss 
militært, eller å la være. 

Ambisjonene i søknaden til Fritt Ord 
varstore,ogvifikkbareomlag25%av
søknadssummen. Likevel, nå kan vi 
arrangere gode møter som ellers ikke 
hadde funnet sted. Målet er at hvert 
enkelt møte skal: 

1. Gi utfordrende oppgaver til 
elevene, som både setter seg inn 
i problemstillingen som skal 
diskuteres, forbereder spørsmål, 
stillerspørsmål,ordnerprak-
tiske oppgaver forbundet med 
møtene, er verter og vertinner, 
ordnermedkaffeogservering
osv. 

2. Gjøre oss mer synlige i 
lokalsamfunnet. Møtene er åpne 
for publikum, og vi inviterer 
blantannetpolitiskeungdoms-
organisasjoner til å delta. 

3. Synliggjøre Sund som en aktiv 
samfunnsdebattant. Målet er 
blant annet å få pressedekning 
på dette. Blant annet derfor 
forsøker vi å bruke innledere 
som opprinnelig kommer fra 
Trøndelag. Det hjelper!

Vi forsøker også å holde oss til malen 
som ble skissert i søknaden til Fritt ord. 
Hvert enkelt møte skal både ha 
fagpersoner,politikere,enfilosofoget
kunstnerisk debattinnlegg. Innlederne 
skal helst være på nasjonalt nivå. Vi 
ønsker at møtene skal være av høy 
kvalitet,ogdermederdetadministra-
sjonen som inviterer og gjør avtaler med 
innledere til møtet. Dette kunne 
elevene selv ha gjort, men det tar såpass 
mye tid og krefter at vi foreløpig har 
valgt å gjøre det selv. Det gjelder også 
selve møteledelsen, som er veldig viktig 
for at dette skal fungere. Aller helst 
ønsker vi å leie inn en profesjonell 
møteleder. Dette har vi gjort tidligere 
med godt resultat. 

For oss på Sund er dette et morsomt 
men også krevende prosjekt å jobbe 
med. Gleden over å bli tatt på alvor av 
fritt ord er stor, og jeg tror noe av 
begrunnelsen for det er at også Fritt 
Orderopptattavåhaenaktivsam-
funns debatt i hele landet, ikke bare i 
Oslo-regionen.

Nestemøteblir9.mars2013.
Kommerdu?

a s t r i d m o e n,  s u n d fol k e hø gskol e

norges etiske valg  
– en møteserie støttet av Fritt ord

«�leden over å bli 
tatt på alvor av 

Fritt ord er stor.»

 
 iNSTiTUSJoNEN FRiTT oRD er en norsk 

privat stiftelse, som beskriver sitt formål 
som å sikre ytringsfriheten og åpen 
distribusjon av publikasjoner. Den ble 
stiftet 7. juni 1974 av Narvesen Kioskkom-
panis direktører Jens Henrik Nordlie og 
Finn Skedsmo, samt høyeste rettsadvokat 
Jens Christian Hauge.

   Narvesens Kioskkompani var i flere 
år etter andre verdenskrig den eneste 
åpne distribusjonskanal for aviser og 
tidsskrifter, og så det som sin rolle å 
motarbeide datidens politiske ens retting 
og meningskontroll. Eiernes aksjer i 
Narvesen ble overdratt stiftelsen til 1. 
januar 1975, og danner grunnkapitalen i 
stiftelsens formue. Etter diverse 
endringer i eierforholdene, blant annet 
mot Norges Statsbaner, og ut i fra ønsket 
om å frikoble stiftelsen fra kommersielle 
interesser, ble alle stiftelsens aksjer i 
Narvesen solgt i november 2001. Formuen 
var i mars 2006 på 2,3 milliarder kroner. 
Stiftelsen har nå utelukkende samfunns-
politiske mesén-oppgaver.

 
 w i k i p e d i a
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a eg nettopp har lese igjennom 
temanummeretiFolkehøgskole-
bladet, kjenner eg trong til å gje 

redaksjonen og medarbeidarane ein stor 
takk. Dette lovar godt for framtida!

Det er etter mi meining på høg tid at 
desse spørsmåla blir teke opp og 
diskutert.Egharmilengsteyrkeserfar-
ing frå ungdomsskulen, men er framleis 
interessert i folkehøgskulen og følgjer 
med i kva som skjer der.

Godterdetatvihartale-og
trus fridom i dette landet, og det er 

sjølvsagt at meiningane er delte når det 
gjeld spørsmål om religionar og livssyn. 
Visomhargåttpåeinfrilyntfolkehøg-
skule, har fått læra at vi skal syne 
respekt for kvarandre også i desse 
spørsmåla. Vi veit også at det er skilnad 
på religiøsitet og ei fast tru. Likevel trur 
eg at det blir bruka altfor lite tid til å 
drøfte desse spørsmåla i skulen i dag. 
Ungdomanekanverausikrepåkvadei
skal meine i tru og livssyn, og da har dei 
kravpååfåhøyreforskjelligesyns-
punkt. Dette blir noko heilt anna enn 
misjonering. Mange gonger trur eg at vi 
lærarar kan påverka i positiv lei ved å 
vera oss sjølve også i desse spørsmåla, 
utan at vi fastset kva som er rett. Tenk 
til dømes på andre fag som historie og 

samfunnskunnskap. Har vi ikkje sagt 
våre meiningar om desse tinga?

 Nyleg høyrde eg på skodespelar og 
forfattarSvenTindbergomfram-
stillinga av «Abrahams barn» og dei ulike 
religionane. Det var kunnskap til 
ettertanke for alle menneske som er i 
villreie om kva dei skal tru.

Folkehøgskulen må ikkje vera redd 
for å ta opp desse spørsmåla og gjerne 
drøfte dei saman med den kristne 
folkehøgskulen.Hugsati2014stårvi
framfor eit jubileumsår, og da kan vi vel 
møtast og drøfte vidare i ånda frå 
Nicolai Frederik Severin Grundtvig. 

t o r g u n n h o l m m au r se t,  gausda l 
t i dl e ga r e l ei a r i von h ei m s v e n n e r

eksistensielle 
spørsmÅl

nytt Fra inter-Folk 
Inter-FolkerfolkehøgskoleneiNorge
sinbistandsorganisasjon.Inter-Folker
den kanalen folkehøgskolene har til å 
søkemidlerfraNoradtilnyeforpro-
sjekter/prosjekter i utviklingsland. For 
tiden har vi tre prosjektsøknader til 
behandling hos NORAD. Sunnfjord 
folkehøgskolejobbermedetfolkehøg-
skole-prosjektmedYMCAiSriLanka,
Rønningen folkehøgskole samarbeider 
medYMCAiSør-AfrikaogArnesen-
stiftelsen har søkt om midler til 
vann  forsyningen ved Folk Technical 
CollegeiNigeria.Prosjektskolenemå
reise10%avkostnadene,NORAD
dekker resten. 

DersomnyefolkehøgskolerpIan-
leggeråstarteskole-ogutdannings-
prosjekter i Sør, og ønsker å søke 
NORAD-støttetildette,stårstyreti
Inter-Folktildisposisjon.NORADs
søknadsfristfor2014-midlerer 
1.oktober2013.Inter-Folktrenger
imidler tid tid til å jobbe med søknadene 
og ber om foreløpige søknader innen  
15.apriliår.Kontakt:KarinSuizu
karin@holtekilen.no eller Arvid 
Kopperdalarvid@ikf.no.

Inter-Folkharnyligutarbeidet
veiledningsmateriell for søkere,  
se vår hjemmeside  
www.folkehogskole.no/interfolk.

inter-Folk med ny nettside
Folkehøgskolensegenbistandsorganisa-
sjonInter-Folkønskeråblientydeligere
aktør i folkehøgskolemiljøet. Et viktig 
leddidennesammenhengerInter-Folks
nye nettside. Nettadressen er imidlertid 
den samme som før:  
www.folkehogskole.no/interfolk      

Inter-Folksstyrehåperdettevilbidra
tilmerogbedreinformasjonsflytog
styrket kontakt med skolene.



ibsen drar pÅ 
smilebÅndet ibsen 

drar 
pÅ smile-
bÅndet 
ibsen Fenger ungdommen

Men i år fekk eg den ideen at eg ville slå eit slag for den gode 
boka og gi ein impuls til målretta lesing av klassikarar. Eg tok 
initiativ til eit valfag der vi skulle lese alle av Henrik Ibsens 
samtids drama, som er tolv i talet. Om lag tredve elevar møtte 
opp til første økt, og det var både overraskande og gledeleg.

Kvarmåndagskveldbruktevieitpartimarpåatelevanela
framhandlingsreferatoganalyseavdesseIbsen-skodespela.Eg
opplevde det som kvalitativ folkehøgskolekos av beste merke. 
Sjølv måtte eg lese opp att alle skodespela for å vere à jour i 
timen,ogavdetoppstodetmangerefleksjonarav litteratur-
vitskapleg art! Nå som vi er inne i mørketida, tenkte eg å dele 
noen slike tankar rundt emnet Ibsen og humor.

diskré humor

Eg tar konklusjonen med ein gong: Ibsen har humor, men den 
erikkjepåtrengande.KanskjevarIbsensjølvlittsomJohannes
Rosmer. Madam Helseth, hushjelpa på Rosmersholm, seier om 
denmannlegedelenavRosmer-familien:«Nårdeblirstørre,så
ler de aldri. Ler aldri så lenge de lever.» Mangelen på latter hjå 
Rosmerane har spreidd seg til heile distriktet ifølge madam 
Helseth, og det kan hende at Ibsen meinte at dette distriktet 
eigentleg var heile Norge. 

I Når vi døde vågner kjem den berømte bilethoggar Arnold 
Rubek heim til Norge etter mange år i utlandet. Han har med 

si unge kone, Maja. Dei kommenterer begge at det er så stille 
her. I byane er det rett nok noe støy, men «jeg synes selve 
larmenoguroenhaddenoedødtoverseg»,seierMaja.Kandet
vere at Ibsen her ser at han er miljøskadd? Og at han derfor 
ikkje kunne skrive komediar? Sjølv om komediar ville ha vore 
eit betre middel for å få litt humør inn i nordmennene.

det norske humøret

Eg blir flau når vi nordmenn blir karakterisert som humør-
lause. Og det verste er at mange utlendingar som har eit forhold 
til oss, ser på oss som humørlause og med lite tiltak. 
Amerikanararflestkantoordpånorsk,ogdeter«uffda».Kor
i all verda har dei fått dette misvisande inntrykket frå? Jo, det 
må vere frå Ibsen. I Samfunnets støtter er det ein karakter som 
heiter Johan Tønnesen. Han er svoger til stykkets protagonist, 
konsulKarstenBernick. JohanTønnesens favorittrespons til
alt han ikkje likar er «uff». Slik kan ein verdsberømt diktar
hemnebakgrunnensin,sjølvomdettenokharskjeddlitttil-
feldig må vi tru. Og fordi denne diktarens ord veg så tungt i 
toneangivande fora, så utkonkurrerer hans versjon av oss 

�å Romerike folkehøgskole er vi hektisk 
opptatt med praktisk teaterarbeid i kvar
dagen. Personleg trivst eg godt med det og 
tenker at mitt ansvar for allmenn danninga 
kan vente litt. Elevane har dessutan rektors 
time og laurdags seminar som er stappa med 
allmenn danning. 
av k j e t i l l i l l e a a s ,  t e at e r l æ r a r på rom e r i k e 
fol k e hø gskol e.
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«Ibsen har humor, men den er 
ikkje påtrengande.»



nordmenn bedriftene til ein Fridtjof Nansen, Roald Amundsen 
eller Petter Northug.

moro med ord

Når Ibsen skal vere tydeleg morosam, så gjer han narr av 
dyslektikarar, eller folk som strir med framandord. Gina Ekdal 
i Vildanden insisterer på at pistol heiter pigstol, og så blandar 
ho saman dividere med å divertere. Men dette kan og vere 
meint som såkalla lun humor hjå Ibsen. Gina er den som held 
heile hushaldet saman, så alt er kanskje berre eit spel frå hennar 
side for å gi mannen, Hjalmar, litt sjølvkjensle ved at han kan få 
rette på henne. 

VifinndetsamehumorgrepetiFruen fra havet.Altmogleg-
mannen Ballestad slit med ordet akklimatisere. Elles er han 
språkmektig nok. Han har ein liten sekvens der han pratar i 
veg på tysk og norsk. Så det å blande desse to språka har vore å 
sjå på som morosamt i over hundre år her til lands.

karakterar med humor

Detfinstnoen fåIbsen-karakterar somer slagferdigeog ser
humoren i kvardagen. Eit døme er Lona Hessel i Samfunnets 
støtter. I møte med urhyklaren adjunkt Rørlund provoserer ho 
han ved å stadig feiltitulere han som pastor. Frøken Hessel 
kjemtilbakeettermangeåriUSA,ogimøtemedbyensfinare
fruer fastslår ho: «Men I ser så sørgelige ut. Og så sitter I her i 
tusmørke og syr på noe hvitt. Det er da ikke dødsfall i familien?» 
Det kan argumenterast for at doktor Relling i Vildanden har 
littavdensamefunksjonen.Sjekkdentjukke ironien i følg-
jande replikkveksling med Gregers Werle: «‘Med forlov herr 
Werle; hvor mange – sånn bare på en slump – hvor mange
sanne ekteskaper har De sett i Deres liv?’ Gregers: ‘Jeg tror 
knapt jeg har sett et eneste ett.’ Relling: ‘Ikke jeg heller.’» Vi må 
antaatHenrikogSuzannahlogodtavdette,menmangeianna
kone ville nok blitt dødeleg fornærma!

Ibsen-karakteraneerveloppdrattog ikkjeveldigkropps-
lege. I Fruen fra havet er det ein scene der Lyngstrand og 
Arnholm, to menn på sjekker’n, vegrar seg for å hoppe i land 
frå ein robåt. Å hoppe, nei, Gud seg forbarme, slikt noe gjør 
man da ikke. Det er elles fart i tarantellascenen i Et dukkehjem, 
og i En folkefiende er det ein rein klovnescene. Tomas 
Stockmann er ein frisk fyr, og ein stad tar han brorens stokk og 
lue og gjer narr av byfogdembetet som Peter Stockmann har.

karakterar vi ler av

Dei karakterane som vanlegvis påkallar latter og smil hjå Ibsen, 
er slike som ikkje har funne opp krutet, ikkje er den skarpaste 
kniveniskuffen,ikkjestoførstikøenogsåvidare.Egnemner
i fleng:Adjunkt Rørlund, JohanTønnesen, pastor Manders,

boktrykkar Aslaksen, Hjalmar Ekdal, Jørgen Tesman, 
Lyngstrand som skal bli bilethoggar, Vilhelm Foldal, John 
Gabriel Borkmanns einaste venn som òg har forfattarambi-
sjonar … Desse karakterane er parodiske på ein slik måte at dei 
grensar til det usannsynlege. Og vi lurer på om ikkje stykket 
hadde blitt betre dersom alle karakterane var presentable 
menneske i einkvar samanheng. Svaret må vere at Ibsen meinte 
dette humoristisk.

La meg ta noen eksempel. I andre akt i Gengangere er det 
ein scene der snekker Engstrand drillar rundt med pastor 
Manders på ein måte som kunne gått rett inn i ein moderne 
sitcom. Hjalmar Ekdal gir det eine gullkornet etter det andre 
ved at han framstår som ein mann heilt utan sjølvironi. Da 
Hedvig,dottera,kommenterermedbegeistringkorfinfarer
med det krøllete håret og knebelsbarten, seier Hjalmar: 
«Krølletviljegikkeegentligkalledet;jegvilsnarerekalledet
lokket.» Det same karaktergrepet gjer Ibsen med Jørgen 
Tesman i Hedda Gabler. Han kommenterer at Hedda har lagt 
segutetterbryllupsreisa,mentrassifleirehintfelldetikkje
den naive mannen inn at ho kan vere gravid. 

Boktrykker Aslaksen i En folkefiende har «måtehold» som 
sitt mantra. Han gjentar det så ofte at det blir enerverande, 
sjølv om hans analyse av maktforholda er slåande på mange 
måtar. Aslaksens insistering på måtehaldet minner om doktor 
Wangel i Fruen fra havet. Han kunne gått ut av stykket som 
eldre distingvert mann med ung kone, men han og tar opp 
igjen at «friheten må være under ansvar» så ofte at vi mistenker 
at preseniliteten har begynt å gjere seg gjeldande. 

livsløgner 

Eit sistedømepå ein sitcom-aktig scenederheile livsløgns-
problematikkenliggsomeintragiskundertone,finnviiandre
akt av John Gabriel Borkmann. Borkmann har isolert seg i 
andre etasje i huset, og det er berre den gamle kollega Foldal 
som kjem frivillig på besøk. Så avslører dei for einannan at dei 
ikkje trurpådei respektive livsløgneromhøvesvis forfattar-
karriere og oppreising til ny forretnings innsats i samfunnet. 
«Foldal: ‘Så lenge du trodde på meg, så lenge trodde jeg på deg 
… Og er da ikke det i grunnen vennskap, John Gabriel?’ 
Borkmann(smilerbittert):‘Jo,detåbedra–detervennskap.’»

«�år Ibsen skal vere 
tydeleg morosam, så gjer han 
narr av dyslektikarar, eller 
folk som strir med 
framandord.»
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EinsistekategoriufrivilligehumoristarhjåIbsenerteneste-
folka. Noen er heilt anonyme, medan andre deltar ganske mye. 
For eksempel er det ei som heiter Randine i En folkefiende. 
Doktor Stockmann hugsar aldri namnet hennar, men med 
småborgarleg arroganse omtalar han henne mellom anna som 
«den sotete». Berte i Hedda Gablerviserframdømepåklasse-
samfunnsforvirring i det ho blir ute av seg over ikkje å vite 
korleis ho skal titulere den nyslåtte doktor Jørgen Tesman. Før 
heitte han berre kandidaten, og eitt veit Berte: at han har aldri 
fått noen trening i å kurere folk. Madam Helseth i Rosmersholm 
bidrar både med innsikt og folkefantasi. Eit innslag av komikk 
er når Rebekka West skal reise, og madam Helseth misforstår 
og trur at Johannes Rosmer har gjort henne gravid. 

nordmenns privilegium

Tilsluttvilegsiategergladoveråverenorsk,forvilitteratur-
og teaterinteressertenordmennharIbsen.Karakteranehans
er så mangfaldige, og dei står i så graverande indre og ytre 
konfliktar atdei fascinereross igjenog igjen.Deter sikkert
mange i folkehøgskolen som har brukt mye tid på Ibsen opp 
gjennom tidene. Men dersom det er noen som ikkje har gjort 
det, men leitar etter ein god valfagide, så kan eg anbefale den 
gamle meister. Og om ikkje alle mine referansar til stykka gir 
umiddelbar gjenkjenning, så kan det kanskje vere på sin plass 
med litt repetisjonslesing for eigen del.

«�esse karakterane er parodiske på ein slik 
måte at dei grensar til det usannsynlege.»



n y t t  F r a  F o l k e h ø g s k o l e l a n d s k a p e t

engasJement For Jagriti vihara 

Årets julebordkomite oppfordret alle 
avdelinger og linjer om å komme med 
gevinster til julebordlotteriet. Loddene 
kostetkr.50,–ogdetvar20gevinster 
–altfrahjemmelagetkransekakeog
klippekortidenkommunalesvømme-
hallentilfirebillettertilHønefoss-
revyen2013ogenweekendpåhøyfjells-
hotell for to. Takket være et meget 
engasjerendeloddsalgogdeflotte
gevinst ene ble Jagriti Vihara kr. 
11.650,–rikere.

be n e dic t e h a m bro

–Fantastiskåjobbeietskoleslagsomsamlerløsetråderogfølgeropptidligere
kurs,sierJosteinBrunfraJæren.–Jegvarsåutroligtentpåjobbendajegreistefra
kurset for nye lærere i august, og nå er jeg like tent. Det er så givende å kunne 
speilesegiflottekollegaerogfølgehverandreopp.

Sammenmedsyvandreavopprinnelig14deltagere,laJosteinfremprosjektet
han har jobbet med i høst. Det ble tid til erfaringsutveksling og gode historier i 
tillegg til Lars Sigve Melings muntre foredrag om Grundtvig og Grundtvigs rolle i 
dagens skole.

Konklusjonenpåmøtetvaråplanleggeetnyttmøteometår.–Erfarings-
utveksling kan ikke over vurderes, slår Jostein Brun fast.

Stående f.v. julebordkomiteen bestående av 
Ørjan Fyen, drift og Einar Lindhjem, idrett. 
Foran dem sitter rektor Morten Eikenes og 
hånden med penger tilhører gamlerektor Einar 
Westheim.

Fornøyde kursdeltagere: Foran på sparken f. v. Elisabet Dale, Fana; Åse Holte, Lofoten og Kari Wik Risøy, 
Buskerud. Stående bak f.v. Marit Elisabeth Gresseth, Hadeland; Lin Gloppen, Fana; Jostein Brun, Jæren; 
Sara Maria Helstad, Solbakken; Lise Trangsrud, Vefsn og Lars Sigve Meling, fhv Jæren og NF.

«speile seg»
oppFølgingskurs For nyansatte i Folkehøgskolen

kalender våren 2013
•	 Landsmøtet i NF: 18.–21. mars 2013,  

Agder Folkehøgskole

•	 Grip demokratiet: Kickoff-samling 
2014-demokratiprosjektene for 2014-kontaktene, 
mars/april

•	 Nordisk Folkehøgskoleråds vårkonferanse: 
Folkehøgskolen for alle, 10.–11. april 2013,  
Nordiska FHS, Kungälv

•	 Kurs i filosofisk praksis og etisk dømmekraft: 
Kickoff-samling, 16. og 17. april 2013, Oslo 

•	 Ny som rektor – 2. samling: 31. mai, Oslo

•	 Samling for praktisk personale i folkehøgskolen: 
4.–7. juni, Torshus Folkehøgskule

•	 Kurs for styremedlemmer for folkehøgskolene: 
7.–8. juni, Værnes/Stjørdal

•	 Kurs for nye tilsatte i folkehøgskolen: 5.–8. 
august 2013, Nansenskolen, Lillehammer

•	 Kurs ny som rektor/ass.rektorer: 9. august 2013, 
Oslo

Flere kurs og samlinger kan komme til.  
Følg med på www.folkehogskolene.net
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– d
et er vi som er den profesjonelle part, gjentar rektor 
i ulike sammenhenger. Det har han naturligvis rett i. 
Vi skal være konsekvente, stå for det vi sier, møte 

presis og forholde oss til de formelle retningslinjene som 
finnes. Det er vi som skal vite forskjellen på ugyldig, gyldig og 
godkjent fravær, og det vi som skal sørge for at studietur-
budsjettet ikke sprekker. Slike ting. Og stort sett er det snakk 
om rimelige forventninger. 

Likevel har jeg aldri følt meg profesjonell. Ikke drit deg ut nå, 
Stian, dette er pinlig å se på! Slike tanker er mer nærliggende når 
fristelsen til å strekke selvtilfreds på bukseselene dukker opp. 
Rutinert har jeg følt meg, men aldri profesjonell. Profesjonalitet 
er noe politiet, sykehusene og folk i Oslo driver med. Det 
høres veldig slitsomt ut. For da kan man plutselig ikke gjøre 
sommanvillenger.Kanskjemåmanforholdesegtilreglerman
ikke er enig i. Og man må opptre korrekt. Være viktigper.

eldorado For amatører

Jeg har etter hvert blitt komfortabel med å være amatør, og har 
ingen ambisjoner om å være noe annet. Folkehøgskolen er et 
eldorado for oss amatører. Man slipper unna med mye, eller: 

man får lov til mye. Jeg liker å drikke øl og preike piss med 
elevene på studietur. Jeg liker å kødde med kollegaene mine. 
Jeg ler mye på jobb. Det er mer tilfredsstillende å være ertende 
og småfrekk enn å være trøstende med elever som klager over 
at de er litt syke.Deterromforåfinnesinegenstil.

Og pussig nok, de timene jeg trives best i, og lykkes best 
med(minpåstand),erdefagenejegikkeharformellkompe-
tanse til å undervise i. Valgfaget Den kalde krigen er et slikt 
rent sjarlatanopplegg. Altså, det er skikkelige saker: en historisk 
gjennomgangmedPowerpointogdokumentarfilm,fra1945til
1991.Eleveneharprøvehvergangogpåsluttenerdeteksamen.
Med karakterer. Mange liker det etter måneder med vanskelig 
målbare tilbakemeldinger. Jeg har lagt ned masse arbeid og 
gleder meg hver gang til å gå inn i klasserommet som er 
tematiskpyntetmedflagg,hatter,bilder,småLenin-bysterog
DDR-bannere.

«�rofesjonalitet er noe 
politiet, sykehusene og folk  

i Oslo driver med.»

amatørens tid
�et jeg liker best med jobben min er å få gjøre ting jeg ikke er kompetent til.
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allergisk mot teambuilding

Amatørens viktigste pedagogiske halmstrå er humor. Det, og 
gleden ved friheten til ikke å se hindringer i undervisningsformen. 
Å opptre politisk ukorrekt som lærer har jeg, når jeg tør, stor 
glede av. Mine egne favorittlærere var stort sett amatører. Min 
favorittfotballtrener var amatør. Da handlet det om trivsel og 
kreativ frihet på banen, ikke disiplin og dustete peptalks som: 
OK gutter! Her er et triks. Vi glemmer at vi ligger under 7–0. Når 
vi går ut på banen er det 0–0. OK? Ja! Hørte ikke? Jaaaa! En gang 
til! Jaaaaaaaaaaaa! High five! Sånt har gjort meg allergisk mot 
altsomlukteravteambuilding.Ognårviførsterinnepåskjell-
settende idrettsøyeblikk, nok et eksempel fra sammeduste-
trener: Når den ballen kommer ned, demper du den på brøstkassa, 
Stian! Ikke faen, men ja vel. Så står man der og tenker: Hvordan 
havnet jeg i denne situasjonen? Her må jeg stå og vente på at den 
isklumpen av en lærkule skal slå lufta ut av meg, til spott og spe for 
foreldre, lagkamerater og jenter fra parallellklassen som har 
kommet for å se på. Der kommer’n! Ghhhhh!! Og mens man hiver 
etter pusten kommer det fra sidelinja: Du må ikke være redd for 
ballen, Stian! Nei vel. 

På den tiden sammenliknet jeg de to trenerne og de to 
lagene(jegbyttetklubb)medhenholdsvisromerneoggallerne
iAsterix.Disiplinen,regleneogufriheten–detprofesjonelle
–påden ene siden.Frihet, personlighet, humorogden tvil-
sommestyrkedrikken–amatørene–pådenandre.Dentanken
står fortsatt sterkt.

Ålreit, dette skulle jo ikke bare handle om min traumatiske 
oppvekst, men også om elevene. For jeg vil påstå at elevene har 
blitt mer profesjonelle de siste årene, og at vi har blitt del av en 
dynamikk som drives mot det profesjonelle. På det som skal 
væremitt fagfelt, fotografi, sittermange elever på betydelig
mer kunnskap enn de gjorde da jeg begynte på Fana i 2006. 
Hadde jeg i dagbarekunnetdet jegkunne i 2006,daover-
levelsesstrategien var å ligge én leksjon foran elevene, ville jeg 
vært sjakkmatt. Men jeg føler meg mer utilstrekkelig nå enn da 
(inntil nylig, heldigvis er jeg ikke lenger skolens fotofaglige
alibi).

100 ukuleler

Ettersom elevene kan mer, øker også fallhøyden for dem. Det 
er nok lettere å gå inn i rollen som distansert kritiker enn å 
være den som legger hodet på blokka. Den største forskjellen 
ser jeg innen filmproduksjon. Som elev på folkehøgskole
husker jeg godt storprodusentene.Detdevistefremvarkvalitets-
messig tvilsomme greier og ofte veldig internt, noen kunne 
lageénfilmhverdag.Mendetvarveldiglekent,ognestenall-
tidmorsomt.Noenbleprovosert,noenblesåret,menfilmene
fungerte godt som en kommentar på det indre livet på skolen. 
Det vendte seg upretensiøst innover, og terskelen for å ta del 
var lav. En av disse storprodusentene er den eneste jeg kjenner 
somidagleveravålagefilm.

Fra årets forarbeidsuke er det bare én ting jeg virkelig 
husker. Det var at musikklærer Ole hadde fått gjennomslag for 
åkjøpeinn100ukuleleroglageNorgesstørsteukuleleorkester.
Da hadde vi allerede dykket ned i rutinene i håndboken, 
skolens målsetninger, dugleik, kommende lønnsforhandlinger, 
psykiskelidelserogdenslags–viktigeting,tingvisomprofe-
sjonell aktør ikke slipper unna, men samtidig ting som la seg på 
skuldrene da jeg dro hjem fra jobb. Så dukket det plutselig opp 
100ukuleler,ogjeghuskergodthvorlettoggladjegføltemeg
da jeg ruslet hjemover den dagen. 

Ukulelesatsingen har blitt en kjempesuksess. Ukulele er
gøy, og noen ganger tenker jeg på den unike muligheten vi har 
til å ha det gøy, nesten hele tida. Hvorfor har vi det ikke gøy hele 
tida? Det trenger jo ikke bety at det er lettvint, useriøst eller 
fordummende. Å ha det gøy gir vel så mye lyst til å yte som å 
nyte. Det glir faktisk faktisk sammen. Det er når ting er gøy at 
barrierene mellom meg som lærer og elevene er på sitt laveste, 
og det liker jeg å tro ligger nær folkehøgskolens grunntanke. 

Det er når jeg tillater meg å være amatør at jeg har det gøy. 
Det betyr bare at jeg ikke lar meg plage av innbilte krav om 
hvordan jeg burde opptre, at jeg tør å slippe taket, gi litt faen. 
Deterdajegertryggpåateleveneforståratjegikkeunder-
vurderer dem. 

Gallerne hadde det nok morsommere enn romerne. Slik hadde 
jeg tenkt å avslutte, ved å trekke en linje til et tegneserieunivers 
der den ene parten helt klart er duster. Jeg dropper det, selv om 
trangentilåværeselvrettferdiginnenformittegettegneserie-
univers av og til er deilig å gi etter for. Jeg bare håper at 
amatørens tid i folkehøgskolen ikke er forbi.

s t i a n t r e bei n br i ngs v e r d ol se n 
l æ r e r o g v i k a r i e r e n de i nspe k t ør 
fa na fol k e hø gsk u l e

«�et er når jeg tillater 
meg å være amatør at jeg 
har det gøy.»
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om munch 150 
munch 150 – en Feiring av edvard munchs verk og betydning

– n
å begynner det endelig, sier 
direktørvedMunch-museet
Stein Olav Henrichsen. Med 

dette programmet som vi nå legger 
frem, håper og tror vi mange i og 
uten  for Norge, lar seg begeistre av 
Edvard Munch, legger Henrichsen til.

Jubileumsprogrammet vil i tillegg by 
påetrikholdigprogrammedutstil-
linger,forskningskonferanser,film-
produksjoner,konserter,teaterfore-
stillinger, vandringer i kunstnerens 
fotspor, bokutgivelser og egne tilbud for 
barn og unge.

–Vierstolteoveråkunnesendeetav
kunstnerens hovedverk «Selvportrett 
med sigarett» på turné med start på 
Svalbard12.12.2012.Denneunike
vandre  utstillingen kalles «Munch i 
koffert»oghartotaltsyvvisningsstederi
Norge. Foruten Longyearbyen, vises 
vandreutstillingeniKarasjok,Tromsø,
Fredrikstad, Røros, Førde, og Notodden.

Åttekommunermedsærligtilknyt-
ning til Edvard Munch eller slekten 
hans,vilblispesieltsynligijubileums-
året.DeterHorten,Kragerø,Vestby,
Moss, Løten, Vågå og Fredrikstad.

–VihåperjubileetvilgjøreEdvard
Munchs kunst enda mer tilgjengelig og 
styrke bevisstheten om hans store 

betydningogplasseringideninter-
nasjonale kulturarv, sier direktør for 
NasjonalmuseetAudunEckhoff.

Jubileet organiseres i fellesskap av 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
designogMunch-museet,ogisam-

arbeid med en rekke private og 
offentligeaktører.

Mer informasjon på:  
www.munch150.no

I 2013 feirer vi 150årsdagen for Edvard Munchs fødsel. Munch er en av modernismens 
viktigste kunstnere, og i jubileumsåret vil det bli arrangert en rekke kulturarrangementer 
for å feire Munch og hans kunstnerskap. Høydepunktet blir jubileumsutstillingen, Munch 
150, som vises i Oslo fra 2. juni til 13. oktober. Utstillingen blir den mest omfattende 
Munchutstillingen noensinne, med 250 verk fra alle perioder og sentrale temaer i hans 
produksjon, fordelt på utstillingstedene Nasjonalgalleriet og Munchmuseet.
av øy v i n d k r a b b e r ø d

Edvard Munch: Nysnø i alleen, 1906 Olje på lerret, 80 x 100 cm
Munch-museet, Oslo 
© Munch Museum / Munch-Ellingsen Group / BONO, Oslo 2012
Photo: © Munch Museum

Edvard Munch: Selvportrett med sigarett, 
Olje på lerret, 110.5 x 85.5 cm
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo
© Munch Museum / Munch-Ellingsen Group / BONO, Oslo 2012
Photo: Børre Høstland, National Museum
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distrikts-
møteprat
�istriktsmøtene har en lang tradisjon i de frilynte folke
høgskolene, og vi har intervjuet tre av deltakerne på årets 
distriktsmøter for å høre hva de synes om møtene. 
t e k s t o g fo t o: e v e n øva l d

MARiA VATNE PAYNE, 
FiLmLærer Ved 
BuSKerud FOLKeHøg-
SKOLe. På diSTriKTSmøTe 
i diSTriKT 6 På HAdeLANd 
FOLKeHøgSKOLe  
1.–3. OKTOBer 2012.
hvorfor er du på distriktsmøte?
Det er jo en del av jobben. Men det er jo 
ikke derfor jeg er her egentlig. For det 
første er det veldig hyggelig å reise på tur 
med mine egne kolleger. Man får vært 
sammen på en annen arena. Vi får påfyll 
sammen, og vi får snakket om litt andre 
ting enn når vi er på jobben. Og så er det 
veldiggøyåmøteandrefolkehøgskole-
lærere og høre deres erfaringer.

Når det gjelder det faglige opplegget 
er det ikke alltid direkte rettet mot mitt 
fag, men veldig ofte er det noe jeg kan 
bruke på en eller annen måte uansett.
er det noe fra programmet du vil 
trekke fram som spesielt bra? 
ViggoJohansensforedragommind-
fulness var fantastisk bra. Det var så 
enkelt og logisk, men allikevel veldig 
øyeåpnende. Det var en introduksjon til 
mindfulness-begrepet,hvadetbetyr
egentlig. Det å være til stede i eget liv. 
Det var veldig jordnært og relatert til 
hvordanvilever.Jegtrordettraffveldig
mange. Det var en veldig ro over ham 
og måten han snakket på. 

ARNE HAGEN, reKTOr Ved 
FjOrdANe FOLKeHøg-
SKuLe. På diSTriKTSmøTe 
i diSTriKT 3 På SOgNdAL 
FOLKeHøgSKuLe  
5.–6. OKTOBer 2012.

hvilket utbytte har du og 
personalet av distriktsmøtet?
Det sosiale er viktig, det å komme seg 
bort fra sin egen arbeidsplass, lufte seg 
litt. Samtidig får en innspill som en kan 
ta med tilbake til skolene. På denne 
samlingen var det et veldig aktuelt tema: 
motivasjon og det å motivere andre. 
Hvordan man kan skape felles løft i det 
daglige, i hverdagen. Ikke minst 
hvor dan man kan motivere til et felles 
løftielevflokken.

Vifikkogsåinnspillpåsamarbeidet
på tvers av linjene for å skape en helhet 
ielevflokken.Pådettemøtetfantviut
at vi bør gjennomføre tiltak, ha enda 
flerefellesskapsaktiviteter.Detblirlitt
fort til at man bare konsentrerer seg om 
de typiske linjeaktivitetene. Vi har også 
diskutert hvordan vi skal få elevene til å 
unngå baksnakking og uheldig atferd 
gjennomåinviteretilenselvrefleksjon
rundt problematikken som kan virke 
forebyggende.

EiNAR HERMANSEN, 
reKTOr Ved Peder 
mOrSeT FOLKeHøgSKOLe. 
På «TrøNdermøTeT» i 
diSTriKT 2 På NOrdmøre 
FOLKeHøgSKOLe  
15.–17. OKTOBer 2012.

hvorfor er du på distriktsmøte?
Jeg har vært rektor på Peder Morset nå i 
tre år, så det er tredje Trøndermøtet jeg 
er på. Det har vært et sted hvor jeg har 
blittkjentmedbådeflereskoleledereog
skolene som ligger i nærområdet. Jeg 
harikkeværtnoeinneifolkehøgskole-
bevegelsenfør,sådeterfintåknyttelitt
kontakter. Det blir også et faglig utbytte 
for meg som rektor. Dessuten er det 
veldig hyggelig å være på tur med 
personalet sitt.
hvordan er forventningene dine til 
programmet?
I morgen så har jeg meldt meg på 
plate  innspilling. Det er jo spennende. 
Og senere i morgen så er det jo «den 
gylne sko».
hva er det egentlig?
Det er en konkurranse med veldig ulne 
regler og veldig kniving. Vi trodde helt 
sikkert vi vant i fjor, for vi syntes vi var 
kjempeflinke,menvivantjoikke,såjeg
tror det var noe renkespill. Det skal vi 
ta igjen.
er det skole mot skole, da eller?
Ja. Det er mye rare øvelser. Jeg er spent 
på foran årets konkurranse, for i fjor så 
var det noe som het «tre kronor i 
røven». Du skulle knipe tre kroner i 
røven. Og så skulle du over noen hindre 
og slippe kronene ned i ei bøtte. 

Det er både litt konkurranse og litt 
forbrødring. Man later som det er bare 
på artig, men jeg skjønner at det er jo 
alvor. 
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ny debatt-bok FrÅ danmark

t
estrup Højskole høyrer til dei som 
klartmarkerersegsomgrundt-
vigske. Eit uvanleg sterkt elevlag er 

nåblitt100årogmarkererdetmed
denne artikkelsamlinga, ei bok som går 
inn i serien Højskolen til debat og kastar 
lys over dansk folkehøgskoles fortid og 
drøfter aktuelle utmaningar. Fleire av 
skribentane er professorar.

ChristianNissengjerdetklartat
højskolenisistehalvdelav1800-taletvar
ein del av ei brei, folkeleg rørsle. 
Overgangen frå korn til smør og kjøt 
førte til stor framgang for landbruket. 
Dei velstilte, sjøleigande bøndene 
skapteandelsrørsla,friskolar,forsam-
lingshus og frie kyrkjelydar. I botnen låg 
det grundtvigske omgrepet ”å vekke 
folkeånda”. Når velstand gjekk saman 
med åndeleg oppvakning, fall det 
naturlegatskolanehaddebådedanings-
fag(historieogdikting)ogpraktisk
nyttige landbruksfag.

I dagens samfunn er fellesskapet 
stort sett avløyst av sjølrealisering. 
Mange kjenner seg meir som private 
kundarieinservicebutikk(staten)enn
som borgarar.

Dei ytre vilkåra har også endra seg. 
Dei store problema i vår tid er ikkje 
nasjonale, men globale. Skal vi bygge 
opp eit nytt fellesskap, må det bli ei 
form for global solidaritet.

Ove Pedersen skriv at høgskolen bør 
verabådeimedspelogmotspel(iloyal
opposisjon)tildagenstrend.Skolenmå
stå fast på det folkelege felleskapet som 
ein basal samfunnsverdi. Da må vi gå 
motdenutviklingasomsetteinni1990-
åra, der velferdsstaten gradvis bliver 
bytta ut med konkurransestaten, der 
BNP er det einaste som tel og der 
universiteta skal styrast etter mottoet 
frå forsking til faktura, som ein minister 
uttrykte det.

Hans Hjermitslev hevdar at det ikkje 
kompetansefaga, men mangelen på 
daningsfag som er høgskolens problem i 
dag.Daninga–ellermeirpresist
livsopplysninga–ernoavløystav
private fritidssysler, innovervendt terapi 
og underhaldning.

RektorenpåTestrup,JørgenCarlsen,
skriv at høgskolen ikkje lar seg redusere 
til ein ideologi, men er ei ramme om 
felles livsutfalding, der samtalen gjer oss 
klokare. Det sentrale er ikkje kva du 
kan, men kven du er. Han vil bytte 
slagordet forandringsparat med for
undrings parat, som opnar for etiske, 
sosialeogeksistensielletema.(Mot
rikare mål å trå, som det heiter på 
norsk.)

I ei tid der politikken mister 
rotfestetiåndslivetogblirteknokrati-
serrt,måhøgskolenveraeinsamvets-
verkstad i samfunnet, som kan bringe 
livet hos den enkelte i overskot.

Testrup har planar om å opprette Det 
frie akademi, som ein samlingsstad for 
forskarar med sikte på å skape ei bru 
mellom folkeopplysning og den 
akadem iske verda. Tiltaket er tenkt som 
ein reaksjon mot at universiteta bliver 
redusertetilkommersielleservice-
verksemder. Ein vil skape eit sentrum 
for fri, universell daning.

 Testrups elevlag har no ca. 2000 
medlemer.Kvarsommarstårdettelaget
for eit stort kurs der tidlegare elevar 
samlast til eit intens program, og kva jul 
gir laget ut eit årsskrift.

HVoRFoR SK AL HVERDAGEN 
LiGNE EN SLUTSPURT ? 
FOrL Age T KLim årHuS 
2012 
HeF Te T 
180 Sider

«�ans Hjermitslev hevdar at det  
ikkje kompetansefaga, men mangelen  

på danings fag som er høgskolens  
problem i dag.»

Testrup Højskoles Elevforening: Hvorfor skal hverdagen ligne en slutspurt?
av o l av k l on t e i g



l a n d e t  r u n d t

Fakkeltog mot pelsdyrhold

BRANDBU:Lørdagstøttetomlag30
elever fra Hadeland Folkehøgskole opp 
under NOAHs fakkeltog i Oslo, mot 
pels. «Tomme bur nå!» var budskapet i 
fakkeltoget. 

–Deterkanskjeikkesåmangesom
visste at det var fakkeltog i Oslo i dag. 
Vi valgte å arrangere et fakkeltog fordi 
vivilleinformereflereomhvasom
egentligskjeripelsindustrien.Joflere
som vet om det, jo bedre er det, fortalte 
Ingvild Toft, Trine Pedersen og Rikke 
Hagen Iversen fra folkehøgskolen.

Fakkeltogene gikk ikke bare i 
Brandbu, men også i Oslo, Trondheim, 
Bergen og mange andre steder i Norge. 
I hovedstaten gikk fakkeltoget for 
niende år på rad. Dette er Nordens 
største markering mot pels, ifølge 
NOAHs egen hjemmeside.

–Jegvilleegentligværemedågåi
fakkeltoget i Oslo, men så var det så 
mange fra skolen som ville være med, så 
vi dannet vårt eget fakkeltog, kunne 
CamillaAnfinsenfortelle.

Målet til alle om hadde møtt opp i 
Brandbu, var å få avviklet pelsnæringen, 
og å gjøre forholdene i Norges om lag 
300pelsfarmermersynlig.Deberomat
regjeringentaraffæreogavvikler
næringen en gang for alle.

Ingvild Toft og Rikke Hagen Iversen 
kom også med en oppfordring til alle 
om å slutte å kjøpe pels eller kosmetikk 
som har blitt prøvd ut på dyr.

–Etgodttipstilallemedsmart-
telefoner er å laste ned NOAHs app 
«Dyrevennlig», som har egne lister over 
merker og varer som har blitt testet på 
dyr, forteller de to. 

h a de l a n d 9.11.2012

akrobater på motorsykkel

VALLE:–Jegblenummer24iVM.
Men i lagkjøringen, sammen med rektor 
på skolen vår, Lene Dyrkorn, ble vi 
nummer sju. 20 år gamle Helene Sørlie 
smiler fornøyd under hjelmen.

Hun har akkurat kjørt og hoppet over 
en bil, jumpet motorsykkelen opp en 
haug med gamle trepaller, holdt balansen 
på ett hjul og gjort alt det andre som en 
av landets beste trial kjørere må beherske 
for å få sølv og bronse i NM. 

Det var tirsdag kveld Setesdal 
FolkehøgskulegasittbidragtilKultur-
vekaiValle.Skolenharlinjermedtrial-
og crosskjøring. Rektor Lene Dyrkorn 
(29)erferskkongepokalvinneravåret
medfireNMogfemNordiskemester-
skap i trial på merittlisten. 

Det var svært mange av bygdas unge 
blant publikum denne høstkvelden. 
Brølene fra motorsyklene ga gjenklang 
fra de bratte bergveggene noen få 
hundre meter fra skoleområdet i Valle. 
Beundrende blikk fulgte kjørerne i 
alderen16til22år.

–Kjempemoromedetsliktarrange-
ment. Det viser bredden i kulturlivet i 
Valle, konstaterte primus motor for 
KulturvekaiValle,LeifKvinlog.

fæ dr e l a n ds v e n n e n 25.10.2012

Folkehøgskoleband på p3s 
urørt-liste

MANGER: Bandet Snøfnugg lå i 
oktoberpåfemteplasspåP3sUrørt-liste
over ny musikk med låta «Fly Away». 
Bandet består av folkehøgskoleelever 
fra Manger, deriblant Elise Skjervagen 
og Rasmus Iversen Seloter. Elise har 
skrevet teksten, mens bandet sammen 
harskrevetmelodien.Urørteretsted
der man gratis kan laste ned ny norsk 
musikk, og både etablerte band og mer 
ukjenteerrepresentertder.Urørt-lista
er et første skritt mot økt popularitet 
for et nyetablert band.

f r e mov e r, 16.11.2012

teater og begravelse

–JeglikerVestfossenveldiggodt,ogdet
var en av grunnene til at jeg sa ja til å 
være med i serien. Nå er jeg jo tilbake 
der alt startet. Med «Hjem» og 
Vestfossen, er ringen sluttet for meg, 
sier Tom A. Haug. 

Vi drar tilbake til sommeren da Tom 
fikksittførsteordentligekyss,ogda
hantraffTrygveHoffpåteaterkursi
Darbu. Den sommeren satte merker for 
livet.–Trygvevarsomenfarformeg.
Detvarhansomfikkmegtilåbli
skuespiller. Han tok meg inn i familien, 
ogStigHenrik(Hoff,sønntilTrygve,
red.anm.)erfortsattsomenbrorfor
meg, og en av mine beste venner. Da 
TrygveHoffdødeoverraskendeien
alderavbare49år,skulleTomståpå
scenen i sin første premiere samme dag 
sombegravelsenfantsted.–Såstojeg
der da, og måtte velge det ene eller det 
andre. Tom valgte teateret og 
premieren. Han ser ut av vinduet, på en 
blåkaldmånehimmel.–Detvardet
Trygvehaddevillet.Kanskjevardet
ogsåhjertethanssomfikkhantilå
sluttei«HotelCæsar»midtiensesong,
ogflytteopptilHedemarkforåstudere
«Utmarksforvaltning»Påveioppdit,
medtojenteribaksetet,ogenflyttebil
med alle tingene sine i, ringte han og 
fikktakietstedåbo.–Detduplan-
legger blir det jo ikke noe av uansett. 
Det er når du slutter å stresse og mase, 
at ting faller på plass og blir slik de skal 
bli, sier han mildt.

dr a m m e ns t i de n de
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demokratisk medborgerskap 
i skolen 
i januar2013nårtemperatureni

ord  skiftet om norsk kultur er høg i 
kronikkar, debattar og kommentarar 

i media, gir boka Demokratisk med
borger skap i skolen eit utfyllande og 
fagleg spennande korrektiv. Jonas Gahr 
Støre seier at vi har ein grunnpakke i 
Norge:demokrati.(«Debatten»,NRK,
10.01.013.)Derperspektivaidebattener
pregaaveitildelslitenyansertfram-
stilling av «vi og dei», gir spesielt dei to 
sistekapittelibokaeisaklegfram-
stillinga av dei utfordringane vi som 
demokratisk samfunn står overfor. Det 
er slik at vi de facto lever i ei tid som er 
som stadig meir fleirkulturelt. Då ikkje 
berre i form av menneske med ulik 
hudfarge, men ei stort spekter av ulike 
kulturar, tenkjemåtar og grupperingar 
som utfordrar vår idé om kva som er 
«typisk norsk». Det blir ikkje underslått 
at dette skapar spenningar, men nettopp 
desse spenningane kan både definere og 
vere drivkraft i eit demokrati. Det 
demokratiske engasjementet er 
mink  ande, men dette kan bøtast på 
med eit medvite, gjennomtenkt og 
systematisk arbeid. Vi får presentert 
både pedagogisk/didaktiske, kulturelle 
og politiske bidrag til korleis skulen kan 
og bør takle utfordringa med å innføre 
nye generasjonar i demokratisk tenking 
og dugleik. 

demokrati som pedagogisk disiplin. 

Demokratisk deltaking kan målast, og 
tala for norsk ungdom peikar nedover. 
Utfordringaforskuleneråomforme
demokratifråeinakademiskstatsvit-
skapleg disiplin, til ein pedagogikk 
knytt til kunnskap og ulike fag. 
For  fattarane presenterer i første del av 
boka ulike pedagogiske tilnærmingar til 
opplæring om, for og gjennomdemo-
kratisk deltaking. Det tverrfaglege 

perspektivet strekker ambisjonane langt 
lenger enn til eit eige fag knytt til 
opplæringidemokrati,–einpraksisder
elevar får ta del i reelle demokratiske 
prosessar er viktig for god læring.

Bokateiknareitbileteaveiung-
domsgruppesomeriendring.Del-
takinga i politiske og demokratiske 
parti og organisasjonar har endra 
karakter dei siste åra. Stor deltaking i 
institusjonaliserte fora, har blitt avløyst 
av meir individualisert engasjement 
knytt til den einskilde sine rettar, og det 
er tendens til at dei tradisjonelle 
institusjonane for politisk deltaking blir 
elitiserte. Nye forum for diskurs har og 
vakse fram, utan at ein kan sei noko 
klart om dette aukar eller minkar 
mulig heitene for påverknad og reell 
deltaking

«Å Kunne ta ordet på ein myndig måte 
i tale og skrift»(s.92)erviktigforåvere
ein aktiv deltakar i samfunnet. Å utvikle 
retorisk kompetanse og dei eigenskapar 
som skal til for å kunne ta del i eit fag leg 
og sakleg ordskifte munnleg og skriftleg, 
blir poengtert i kunnskaps løftet. Det blir 
m.a. fokusert på å lære å vere kritisk til 
kjelder og ha eit sjølv stendig forhold til å 
kunne utforske faget. Overføringsverdien 
til andre fag er klar. 

Med utgangpunkt i Bakhtin og Olga 
Dyste si forsking blir det presentert eit 
filosofiskgrunnlagforåforståforholdet
mellom læring og dialog. Mennesket 
utviklarsegirefleksjonogsamtalari
fellesskap, og læring er i stor grad ein 
kommunikativ aktivitet. Det er og eit 
sentralt poeng at elevar får høve til å ta 
utgangpunkt i eigne erfaringar i 
lærings  prosessen; «læring handlar om å 
skape meining på basis av dei sosiale 
erfaringar ein gjer»(s.168).

Som eit supplement til undervisninga 
og for å bidra til at eleven forankrar 
kunnskapen i sin eigen identitet, blir 
elevsamtalen trekt fram som ein viktig 
arena. Tre område for utvikling og 
læring blir trekt fram; sjølvaktualisering, 
samspel og samarbeid, og motivasjon 
for læring. 

Sjølv om multikulturell kompleksitet 
er utfordrande, er det dette som har 
blitt det normale. Det blir sterkt tatt til 
orde for å gi alle høve til å ta del i og 
lære om deliberative demokratiske 
prosessar. I diversitet og demokrati ligg 
detpotensiellekonfliktar,ogdemo-
kratietblirsettpåprøvenårytrings-
fridomenkrenkarkjensler.Føreset-
nadene for å skape gode læreprosessar 
eratskulentenkjerfleirkultureltog
bygger på sosial, historisk og etnisk 
kunnskap, i alle fag. Det er kanskje eit 
paradoks at ei bok med fokus på 
demo krati, har lagt ein del klare 
verdi  synspunkt til grunn, utan at dette 

DEMoKR ATiSK 
MEDBoRGERSK AP i SKoLEN 
Berge, KjeLL L ArS Og STr Ay, 
jANicKe HeLdAL (red.)
FAgBOKFOrL Age T
2012
Kr 339,–

KjellLarsBergeogJanickeHeldalStray.(red.)
av e i n a r o ps v i k ,  mør e fol k e hø gsk u l e
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reisens pedagogikk 
blir drøfta. «Det liberale dilemma» blir 
spesielt i dei to siste kapitla i stor grad 
aktualisert, men ikkje verbalisert.

eit verkty For Folkehøgskulen. 

Boka Demokratisk medborgerskap i skolen 
er ei svært relevant bok for samtida og 
for folkehøgskulen. Boka kjem med 
godt bakgrunnsmateriale, konkrete 
ideartilgodpraksis,t.d.omelevsam-
talen. Vi får ein god presentasjon av 
nyansane i undervisninga; om, for og 
gjennom demokratisk deltaking. Fokuset 
på utvikling av retorisk kompetanse 
gjennom god munnleg og skriftleg 
argu mentasjon er klart. 

Folkehøgskulen har aldri tilpassa seg 
det klassiske synet på utdanning læring. 
På same måten blir det understreka at 
medborgarskap som fag passer heller 
ikkje spesielt godt inn i denne ramma. 
Her kan folkehøgskulen med den 
pedagogikken som er i høgsetet, tilføre 
mykje. Ein har stor fridom og rikeleg 
høve til å arbeide med medborgarskap 
gjennom demokratisk deltaking. Dette 
går direkte til kjernen i skuleslaget sine 
idear om undervisning og læring. 

Det som slår meg mest når eg les 
denne boka er det som ikkje står der. 
Herglimrarnorskfolke-høgskulemed
sitt fråvær. Ingen av dei døma som blir 
trektframiboka,erhentafråfolke-
høgskulen. Til tross for at demokratisk 
tenking alltid har vore på agendaen i 
folkehøgskulen, er det døme frå 
Englandoginnføringavfaget«Citicen-
chip» som blir trekt fram. Det kan sjå ut 
som folkehøgskulen sit att både med ei 
utfordring knytt til marknadsføring, og 
ei utfordring knytt til vidare opp læring 
og dokumentasjon av demo kratisk 
tenking og praksis.

«Skolen trenger et utopia.»(s.231)skriv
KarianeWestrheimisittbidragiboka.
Folkehøgskulen har til alle tider tatt mål 
avsegtilåverebidragsytartildemo-
kratisk danning, og kan dermed i stor 
grad bidra til å realisere dette utopia. 
Denne boka sitt pedagogiske fokus 
presenterer gode verkty, og kan bidra til 
å bevege oss i retning av desse store 
måla. 

e
ndeleg har det kome ei etterlengta 
handbok om studieturar og 
studie reiser. Reisens Pedagogikk er ei 

artikkel samling som tek føre seg ulike 
utford ringar og perspektiv knytt til 
reising.Bokaerpraktiskretta,sam-
stundes som den inviterer til refleksjon 
og etter tanke. Her kan du finne 
konkrete eksempel og sjekklister knytt 
til både pakking og tryggleik på tur. Der 
er forslag til praktiske opplegg som ein 
kan gjennomføre, både på reise, ved 
planlegging eller etterarbeid. Ein finn 
mange praktiske råd og verktøy som 
både lærarar og skuleleiing kan ha nytte 
av før, under eller etter ei studiereise. 

Artiklane i boka bygger på mange års 
erfaringogrefleksjonomkringstudie-
reiser i folkehøgskulen. Røynde lærarar 
hardeltsinerefleksjonarogerfaringar,
slik at dei kan komme til nytte for alle 
som reiser på studieturar med elevar. 
Lesarenvertstimulerttilrefleksjonved
å lese om vellukka og bærekraftige 
studiereiser, teori knytt til danning og 
godekulturmøter.Einkanreflektere
over kvifor vi reiser i folkehøgskulen og 
over innhaldet i ei studiereise. Alle som 
legg ut på tur med elevar, burde gjere 
seg nokon tankar kring dette før ein 
reiser. Då kan det ha stor nytte å lese 
Reisens Pedagogikk.

Artikkelsamlinga tek for seg ulike 
utfordringar ved å reise og set eit kritisk 
blikk på folkehøgskulereisa. Det blir 
stilt etiske spørsmål kring reising og vi 
blir gjort medvitne på korleis utfarten 
påverkar miljøet. Eg har likevel blitt 
minnapåkviforreisingaifolkehøg-
skulen er nyttig. Den er avgjerande for 
elevane våre og den kan vere nyttig for 
dei menneska vi møter når vi er på tur. 
Eg er også blitt sikker på at innhaldet i 
reisene har mykje å seie for å lukkast. 
Gjennom dei ulike artiklane i boka får 
einfleiregoderådknytttilkvainnhaldi
studiereisa bør ha for å stimulere til 
danning. I boka skildrast blant anna 
fleirebistandsprosjektsomblir
gjen nom ført i folkehøgskulen. Slik får 

ein eit bilete av ulike sider ved det å 
drive bistand i folkehøgskulen. Eg håpar 
at dette kan bidra til å gje inspirasjon 
eller motivasjon når lærarar skal 
plan legge innhaldet i si studiereise. 

Forventar du ei vaffeloppskrift 
som syner korleis ei studiereise 
skal gjennomførast, så får du ikkje 
nødvendigvis det. Du får derimot 
eit verktøy som kan gje nokon 
retningslinjer, og ei rekke artiklar 
som opnar opp for refleksjon kring 
kvifor vi driv med reising i folke
høg skulen. Boka trekk fram fleire 
dømer på gode og bærekraftige 
danningsreiser, som kan nyttast 
som inspirasjon når ein sjølv skal 
planlegge ei studiereise. Boka tek 
for seg det aller meste knytt til 
reising i folkehøgskulen. Det er 
ingenting som eg umiddelbart saknar. 
Om noko skulle vere annleis, så ville eg 
gjerne likt at den var organisert etter 
ulike tema. Då kunne den fungert betre 
som eit oppslagsverk.

Alle lærarar som driv med reising bør 
lese Reisens Pedagogikk. Eg håpar at 
denne boka kan bidra til å gje endå 
høgarekvalitetpåreisenesomgjennom-
førast i folkehøgskulen. tusen takk til 
geir ertzgaard, odd haddal og dei 
andre eldsjelene som har gjeve oss 
dette verktøyet!

av l e n e s ø r øy n e v e r da l ,  s o gn da l fol k e hø gsk u l e

REiSENS PEDAGoGiKK 
geir erT zgA Ard Og Odd 
HAddAL (red.)
uTgiT T AV SKOLeuT ViKLiNgS-
uT VALge T i NKF
165 Sider
Kr 198,–
BeSTiLLeS På NKF@iKF.NO
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trial-mester og rektor
Moss avis hadde et stort oppslag med 
LeneDyrkorn(29),rektorvedSetesdal
folkehøgskole.DensprekeHobøl-dama
har det siste året tatt seg tid til å vinne 
altinnennorsktrial–NM,NM-lag,
norgescupenogtattsinandrekonge-
pokal. Det skulle matche godt jobben 
som rektor på folkehøgskolen med egen 
triallinje. Vi gratulerer!

penger til skJeberg 
Skjeberg folkehøyskole får endelig nytt 
kjøkken og spisesal, en ny storstue.
Rådmannen i Østfold fylkeskommune 
harførtopp32millionerkroneri
budsjettetfor2013.RektorCharlotte
Sørensen forteller at ombyggingen etter 
planen skal starte i vår og være ferdig 
utpå høsten.

–Detteharviventetpålenge.
Den gamle bygningen får en solid 
opprusting. Skolen får et langt bedre 
tilbud, sier hun.

planlegger FotoFestival
–Såmyemektigfotografierskapti
Lofoten, nå er det på tide at Lofoten 
skaperettreffstedforfotografer,sier
fotograf og initiativtaker John 
Stenersen. Nå jobbes det med å gjøre 
Lofoten internasjonale fotofestival 
(LIFF)tilenårligbegivenhetpåReine
ogiKabelvåg.

Initiativet til LIFF kommer fra 
ReinekultursenterogLofotenfolke-
høgskole, og styret består av John 
Stenersen, Brynjar Tollefsen og Wiggo 
Andersen. Målsetningen er å skape en 
synlig festival, som blir lagt merke til 
både i Norge og i utlandet, og som har 
sitt fortrinn i at den vender blikket mot 
nord. Festivalen skal være en årlig 
begivenhet, og det jobbes nå med 
finansieringavenpilotavLIFFi
KabelvågogpåReine13.–17.marsneste
år.

l o f o t - t i d e n d e .n o

Friår koster
Sabbatår mindsker måske nok 
uddannelsesfrafaldet, men de er 
samtidig en dyr forretning for det 
danske samfund

På baggrund af en ny analyse 
konkluderertænketankenKraka
således,atdeungespausefraskole-
bænken koster Danmark i omegnen af 
ti milliarder kroner om året.

Efter endt ungdomsuddannelse 
brugerungegennemsnitligt2,4årpåfx
rejser, arbejde og højskoleophold før de 
starter på en videregående uddannelse. 
Ogdeterforlangtidifølgeuddan-
nelses minister Morten Østergaard: «Vi 
har annonceret, at vi ønsker at bringe 
færdiggørelsestiden ned, og der er ikke 
nogen tvivl om, at vi forventer os et 
væsentligt bidrag til at forbedre 
sam fundsøkonomien med to milliarder 
kroner fra en kortere uddannelsespause. 
Det er altså ikke revolutioner, vi taler 
om her. Det er efter min mening sund 
fornuft,» siger ministeren.

ForskningschefiKraka,Esben
Schultz,vurderer,atudfordringener
todelt: «Dels skal man sørge for at fjerne 
de forhindringer, der står i vejen, for at 
unge kan komme hurtigt i gang; dels 
skal man i højere grad sørge for at 
motiveredeunge.Menmeregrund-
læggende handler det om at få ændret 
hele kulturen omkring det at begynde 
på en uddannelse. Og det tager normalt 
noget tid,» udtaler han og peger 
sam tidig på vigtigheden af tidligere, 
øget og mere målrettet vejledning.

Hvad, Regeringen reelt ønsker af 
tiltag,offentliggøresmeddensåkaldte
«Hurtigereigennem»-reformnæsteår.

a f j e pp e l a n g k jæ r , 
h ojsko l e b l a d e t.dk

hold deg oppdatert og si din mening på www.FrilyntFolkehøgskole.no



sogndal bygger
På Sogndal folkehøgskule har de et år 
preget av nybygging og renovering. 
RektorMay-EvyBakkenfortelleratde
er godt i rute med prosjektet. De har 
revet tre meget nedslitte 
personalboliger og erstattet de med en 
blokkitoetasjersomskalhuse14rom
med24elevplasser.Byggetharen
grunnflatepå600m2ogharbadpåalle
rom. Bygget ble ferdigstilt i desember 
ogeleveneflytterinniuke2ijanuar.Da
står totalrenovering av det gamle 
internatetfortur–detskalrommeplass
for56elever.Skolenharfåttgodkjent
husleietilskuddpå28,6millioner–det
er også den økonomiske rammen for 
utbyggingen. De ligger godt an 
økonomiskogtidsmessig,1.juliskal
hele prosjektet være avsluttet.

øk

utenlandske elever
Skoleåret1980–81gikkdet474uten-
landske elever på folkehøgskole i Norge. 
I2012gårdet85eleverfralandutenom
Nordenpåfolkehøgskoler.2008vardet
166utenlandskeelever,sådettetallet
har vært synkende de siste fem år. Dette 
til tross for at søknadsmengden har økt, 
særlig med ganske mange skoleåret 
2011–12medover700søkeremot340
for fem år siden.

k r is t e n f o l k e h ø g sko l e

pensJonistskole blir nestor
I1979såPensjonistskolendagenslysi
Melsomvik. Senere kom navnet Norsk 
senterforSeniorutviklingi2003før
man i går skiftet navn til Nestor 
Senior utvikling. 

RektorJonEdgarKarlsenfortellerat
det er på tide at skolen kvitter seg med 
pensjonistskolebegrepet.

–Detteerenskoleforfolkover55
år, og vi ser at dagens seniorer er spreke. 
Nåkommer68-generasjonenforfullt,
og vi synes vi må tilpasse oss den tid vi 
lever i. Derfor fremstår senteret nå som 
Nestor Seniorutvikling Melsomvik, sier 
Karlsen.Gårdagensnavneendringble
foretattavStokke-ordførerErlend

Larsen. Også han synes det var på et 
tidemedetmerpassendenavn.Cirka
40gjestervartilstede.Defikkblant
annet oppleve intimkonsert med Marius 
RothChristensen.Omettermiddagen
var det åpent hus med underholdning 
for små og store.

s a n d e f jo r d s b l a d

navi
Administrasjonsogrammet som brukes av samtlige 
folkehøgskoler er moden for fornyelse, men det er ikke gratis. 
Svein Waade, leder i Wis, som har utviklet NAVI, stilte opp 
og hadde en god gjennomgang av status. Han understrekte at 
skoleneharkommetveldigbilligfrabrukenavNAVI-
systemet så langt, og at WIS først de siste årene hadde tjent 
penger på programvaren til folkehøgskolene. Han anbefalte 
varmtåfådetheleoverpåenweb-basertplattform.
UtviklingenavNAVItiletweb-basertverktøyeren
millioninvestering. Waade understrekte at det er en 
investeringsomskolenekantaoverflereår.Detvurderes

hvordan en skal prissette utviklingen, det kan være betaling 
etter skolestørrelse, antall brukere eller hvor stor del av 
programmet en skole bruker.

Leon Haugsbø fra styringsgruppa i NAVI anbefalte 
skolene å gå inn for dette prosjektet for å utvikle NAVI 
videre. Fra salen kom det signaler om at denne saken var 
viktig og hastet. De ønsket gjerne en raskere 
gjennomføringstid enn de to årene som Waade skisserte. Det 
var ingen negative toner til prosjektet blant rektorene. Da 
Haugsbøønsketsignalerfrasalensåvienskogavhender–
alle var med på at dette var en viktig sak å komme i gang med.

øy v i n d k r a b b e r ø d

r e k t o r m ø t e t  i  t r o n d h e i m
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kreativ meg her og der
Før i tiden var idealet i arbeidslivet å 
være lojal og utholdende. Premien var 
trygghet, gullklokke og pensjon. I dag 
eridealetåværeselvstendigogselv-
realiserende. Leve drømmen. Skape noe. 
Det er som en epidemi. Plutselig vil alle 
være kreative. Er du ikke kreativ, er du 
drependekjedelig.Usynlig.Ogdermed
strømmerungdommenetilvidere-
gående skoler og folkehøgskoler for å 
studerefotoogfilmogdesignog
billed  kunst og musikk og hva det nå er 
alt sammen, og ikke minst medier og 
kommunikasjon, som har økt voldsomt 
i popularitet de siste årene.

joac i m l u n d,  a f t e n p o s t e n

en endeløs strøm av ros
Generation Me er produktet av foreldre 
som har lest selvrealiseringsbøker. Elsk 
deg selv. Du er perfekt, uansett hva du 
foretar deg. Du kan oppnå hva som 
helst,baredutrorpådegselv.Prob-
lemeterathøyselvtillitutenvirkelig-
hets forankring oppmuntrer til latskap 
snarere enn hardt arbeid. Selvtillit er 
ingeneffektivvaksinemottenårings-
graviditeter, kriminalitet, rusmisbruk 
eller NAV avhengighet. Vi jakter på den 
fullkomne lykke, men mislykkes som 
oftest. Og ettersom vi er perfekte, kan 
det umulig være vår egen skyld.

joac i m l u n d,  a f t e n p o s t e n

spirituelt eventbyrå
Kirkenerikkefarliglenger.For30år
siden klarte norske misjonshøvdinger 
stadig å hisse opp nordmenn med å si 
dummetingomhelveteoghomofile.
Nå trekker vi på skuldrene.

Kirkenerblittmuseumsom
for valter av kunst og musikk, et 
spirituelt eventbyrå og kriseteam for 
nasjonale katastrofeår.

k j e t i l w i e d s wa n g i dn

slipp praktikerne løs!
KristinHalvorsensierpraksisiskolener
viktig. Men to timer valgfag i uken er 
stort sett avkobling, og når bare meto dene 
skal være praktiske og inn holdet like 
teoretisk, da blir alt som før. Den kristiske 
barriere for bedre yrkesopplæring ser ut 
til å være skolen selv.

Heving av utdanningsnivået i 
befolk   ningen har gjort praktisk 
orienterteelevertiltapereienteori-
skole. Samfunnet er preget av planer 
lagetavteoretikere.22.juli-kommi-
sjonen viste et planstyrt Norge som var 
handlingslammet.Vitrengerflere
praktik ere som kan få tingene gjort. Det 
praktiske må få høyrere status.

c h r is t i a n w. b e c k  – i i skol e n

kvinner
NorgeidagogNorgefor50–60årsiden
er selvsagt likt, men også kulturelt et helt 
annet sted. Det var et samfunn der de 
flestekvinnervarøkonomiskavhengige
av menn, der homofobi var nedfelt i lov., 
og der lavkirkelige beveg elser holdt et 
jerngrep på befolk ningen i store deler av 
landet.EnkelteimameriNorgei2013
villevelsluttetsegtilAp-regjeringens
oppford ring fra de første etterkrigs årene 
om at kvinner ikke burde kaste bort 
tiden på «unød vendig utdan  nelse». De 
skulle jo gifte seg.

k j e t i l w i e d s wa n g i dage ns 
næ r i ngsl i v

motstrømsmandat
I en tid der trykket i økende grad legges 
på resultat, nytte og måloppnåelse, skal 
vi som ønsker å bære folkehøgskolens 
fane, bare løfte den høyere, for vi har 
ingenting å slå blikket ned for. Nettopp i 
en tid som jager resultat og prestasjon, 
har folkehøgskolen, frilynt som kristen, 
et motstrømsmandat ved å dvele i et 
skjellsettendeårfor19-åringenveddette
enkle spørsmålet i samtale med den 
enkelte: Hva er det som egentlig teller?

g u n n a r b i r k e l a n d  i k r is t e n 
fol k e hø gskol e 

en biskop på sørlandet
«Vi har bråvåknet til at religion er en 
daglig størrelse i mange menneskers liv. 
Det er en utfordring, og vi har bare sett 
begynnelsen av en,» konstaterte Jonas 
Gahr Støre for tre år siden.

Han virket nesten litt forundret over 
sin egen erkjennelse. Selv om vi i Norge 
harbruktfiretiårpåålatesomomvi
har kvittet oss med religion som 
sam funnskraft.

Den norske kirke er så liberalisert at 
det vekker politisk oppsikt at det er 
kommet en biskop på Sørlandet som har 
motforestillinger mot å vie fraskilte. 
Detsomførvardenmoralskehoved-
regel, er nå blitt det sære unntaket. 
Dagens biskoper markerer årets jul med 
åoffentliggjøreskarpkritikkavden
rødgrønneregjeringensstrikseinn-
vandrer politikk. Og den lutherske 
prelat som ikke aksepterer vår liberale 
tidsånd,hengesrasktutsommørke-
mann.

Vi er rausere med katolske prester og 
muslimske imamer. De kan mene nesten 
hva de vil uten å måtte stå til ansvar for 
detidetoffentligerom.Detkanvirke
som om vi ikke venter oss noe særlig av 
dem. Derfor stilles det heller ingen krav 
omatdeskalaksepterevåreflertalls-
liberale holdninger.

h a r a l d s ta n g h e l l e  i a f t e n p o s t e n

 

hold deg orientert og delta i debatten på 
www.frilynt folkehøg skole.no. 

kan lastes ned på din smart phone med en 
scanner, for eksempel appen redlaser.
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bygger idrettshall  
i numedal 
�iden omlegging av Idrettsskolen Numedal 
folkehøgskoles profil mot idrett og frilufts liv 
i 1986 har det vært jobbet for utvikling av 
idrettsfasilitetene ved skolen. Mye er på 
plass, som svømmehall, spinningrom, styrke
rom, dansesal, fotballbaner, sand volley
ballbaner, golfbane, klatrebase m.m. –, men 
idrettshallen har manglet. Skolen har gjort 
to tidligere forsøk i 1993 og i 2001. I begge 
tilfeller ble forprosjektene stoppet på grunn 
av høye kostnader og manglende finans
iering. Samtidig har gjentatte elev under
søkelser vist at manglende idrettshall er 
største svakhet ved dagens tilbud til elevene.
av s ø lv i p e t t e r se n,  r e k t or i dr e t t s skol e n n u m e da l 
fol k e hø gskol e / fo t o: h i l d e g r y m y r

i 2002 tok rollag kommune over 
eierskapet til skolen
Dette bidro til å øke skolens funksjon 
som ressurssenter for idrett, helse og 
kultur i lokalsamfunnet og regionen for 
øvrig.I2011oppretteteierRollag
kommune et utviklingsprosjekt 
«Idrettsskolen2018»foråsepåhele
utviklingsgrunnlaget for skolen, også 
mulighet for etablering av en idrettshall. 
Ambisjonsnivåetvarenkel«håndball-
hall»medhovedfokuspåspillerflaten
utenformangefordyrendetilleggs-
funksjoner. Vi innhentet erfaringstall fra 
håndballhaller bygd i Norge. Disse tilsa 
etkostnadsanslagrundt30millioner.
Dette ble ansett som for krevende å 
finansiere,ogvibegynteåvurdereandre
løsninger.

Idrettskonsulenten i Buskeruds 
anbefalinger brakte oss i kontakt med 
Senter for idrettsanlegg og teknologi 
vedNTNU.Herblevividerekoblettil
firmaetGreenAdviserv/JoakimDørum,
som blant annet jobber med innovative 
konsepter for utvikling og oppføring av 
større bygninger i tre. Trebygninger som 

har mål om å konkurrere på pris med 
importerte stålhaller, og som estetisk og 
miljømessig skal ha klare fortrinn 
framfordisse,plussataktuellekvalitets-
krav til idrettsbygg skal være oppfylt. 
Det ble opprettet et skisseprosjekt, og 
seinereetforprosjektmedetomfat-
tende prosjekterings arbeid. Begge 
rapporterkonkluderermedenprosjekt-
kostnadtil15.5millionerkroner.Da
begynte konseptet å bli håndterbart 
ogsåfinansielt.

Rollaghallen, som navnet har blitt er 
etsamarbeidsprosjektmellomIdretts-
skolen og Rollag kommune. Finansielt 
har Idrettsskolen tatt opp lån over 
hus  leie grunnlaget med fem millioner 
kroner. Hallen er berettiget og har fått 
innvilget fem millioner kroner over 
tippemiddelfinansiering.Resterende
beløp står Rollag kommune for. 

prosessen så langt
Byggestartvar13.august2012oghallen
erstipulerttilåværeferdigimai2013.

Så langt har man ikke støtt på 
nevne verdige problemer i byggefasen. 2 

500kubikksandergravdutforåfå
plass til hallen. Massen bruker vi til 
utvidelse av den ene fotballbanen vår, 
samt til bygging av en jibbebakke. 

Etlokaltentreprenørfirmakonkur-
rertesegtilbyggeoppdraget.Prosjekt-
ansvarlig Joakim Dørum er tett på 
byggeprosessen, og svært opptatt av 
effektivplanlegging.Etterhansmening
kandeallerflestebyggeprosjekterspare
innca.30%avkostnadene.Ellersagtpå
enannenmåte–«30%avutgiftenegår
med til tull og tøys». Så langt har 
kost nadsrammer holdt i forhold til de 
ulike poster i byggregnskapet. 

idrettshistorie?
Idrettshallen og byggkonseptet har vakt 
oppsiktibyggebransjenogiIdretts-
bevegelsen. 

Kanmanfåhalvertbyggekostnader
påidrettshallersomsamtidigtilfreds-
stiller kulturdepartementets og 
idretts  bevegelsens behov og krav  
–skriverROLLAGHALLENrettog
slett idrettshistorie.
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velkommen til landsmøtet 
2013: mellom idé og hverdag 
Vi står alle i et arbeid mellom idé og 
hverdagen som «sluker oss». NFs arbeid 
befinnersegogsåmellomidéogden
hverdagen medlemmene og skolene står 
i og utfordres av, hva enten det er det 
idémessige og pedagogske, rammevilkår 
fradetoffentligeellerarbeidslivsspørs-
mål. Vi har derfor valgt «Mellom idé og 
hverdag» som tittel på kommende 
landsmøte. 

Landsmøtet2013iNorskFolkehøg-
skolelag blir både viktig og spennende, 
dervibl.a.skalvedtaidé-ogprinsip-
programfordenestefireåreneogevt.
vedta justering av vedtektene til 
organisa sjonen vår. 

Norsk Folkehøgskolelag ønsker deg 
derforhjerteligvelkommentillands-
møtet2013påAgderfolkehøgskolei
Søgne18.–21.mars(ukaførpåske).Her
vil du både bli inspirert og kunne være 
med å påvirke framtiden.

etiske utFordringer i Jobben
Vi som har vår jobb i folkehøgskolen 
arbeider i et stort frirom pedagogisk, 
samtidig som vi lever tett på kollegaer 
og unge voksne mennesker gjennom 
«hele døgnet» i det meste av et år. Vi har 
som ansatte på folkehøgskoler et stort 
etisk rom, der vi daglig utfordres på 
etiske problemstillinger, dilemmaer og 
valg. At vi løfter opp dette til samtale og 

refleksjonerbådespennendeog
relevant. På landsmøtet har vi derfor 
invitertfilosofLarsGunnarLingåstilå
innlede på temaet «Etiske utfordringer 
for ansatte i folkehøgskolen». 

agder Folkehøgskole er klare
Agderfolkehøgskoleharlagtenflott
rammemedkulturelleinnslagogutflukt
og ikke minst herlig bevertning. 

AllemedlemmeriNorskFolkehøg-
skolelag kan møte på landsmøtet og er 
hjerteligvelkomne.Reise-ogopphold
dekkes av NF for én deltaker fra 
lokallagmedinntilfiremedlemmer,og
todeltakereforlokallagmedflereenn
firemedlemmer,samtdistriktslags-
ledere og styret.

Invitasjons-oginformasjonsfolderer
sendt skolene/lokallagene, og kan leses 
pånettet(folkehogskolene.net/NF)
Påmelding skjer direkte til Agder 
Folkehøgskole. Detaljert program og 
landsmøtepapirene sendes deltakerne i 
god tid før landsmøtet. 

velkommen inspirerende 
landsmøtedager i lag med 
engasjerte kolleger!

m e d be s t e h i l se n e r s t y r e t i nor sk 
fol k e hø gskol e l ag v e d 
øy v i n d b r a n d t       k n u t si m b l e 
l e de r       dagl ig l e de r

 program For 
landsmøtet  
i nF 2013 

 agder Folkehøgskole, 
 søgne, 18.–21. mars

 
 MANDAG 18.3.13  

Velkommen til landsmøtet (start Kl 1700)  
Halvard T. Bjørgum og  Skjoldmøyane

 
 TiRSDAG 19.3.13  

Konstituering av landsmøtet 2013 
Leders innledende tale

  Landsmøtedrøftinger, bl.a. vedtekter og 
idé- og prinsipprogram

 Tema: Etiske utfordringer for ansatte i 
folkehøgskolen

 innleder filosof Lars Gunnar Lingås 
   
 
 oNSDAG 20.3.13  

Landsmøtedrøftinger og valg 
  Gabriel Scott-forestilling ved ole Geir 

Feste på Søgne gamle prestegård
  Landsmøtemiddagen
  Kulturturkveld 

 
 ToRSDAG 21.03.13  
 Takk for denne gangen. Frokost og 

avreise



vel gJennomFørte hørings runder  
på vedtekter og program

�å slutten av 2012 gjennomførte NF 
høringsrunder på forslag til justering av 
vedtektene til NF og forslag til nytt idé og 
prinsipprogram. Lokallagene hadde dermed 
muligheten til evt. å korrigere styret og 
programnemnda i deres arbeid inn mot 
landsmøtet, slik at styret er rimelig trygg på 
at endelige forslag til vedtekter og nytt idé 
og prinsipprogram blir godt mottatt av 
landsmøtet.

god respons på idé- og prinsipprogram
Responsenpåforslagtilnyttidé-ogprinsipprogramvar,
bortsett fra det språklige, utelukkende positiv, både til 
inn hold og form. Programnemnda har i sitt siste møte i 
januargjortferdigforslagettilstyretpåbakgrunnavhørings-
svarene.Styretbehandlerprogramnemndasforslagistyre-
møteifebruar,førendeligforslagsendeslandsmøtedel-
takerne.

vedtektene engasJerer
Styret har også mottatt en rekke innspill på utsendte forslag 
på ending i ved tektene. I overveiende grad er det tilslutning 
til endringsforslagene, med noen forslag til justeringer. Dette 
gjelderbådeforslagtilnavneendringtilFolkehøgskolefor-
bundet,delegatsmodellforlandsmøtet,endringeridistrikts-
leddetogopprettelseavpensjonist-ellerseniormedlemskap
som egen medlemskategori. 

innholdet teller
Somflereavtilbakemeldingenepekerpåerdetviktigstefor
organisasjonen vår hva vi jobber med og hvordan og for alle. I 
skivende stund er det av styret ikke konkludert hva som blir 
endelige forslag til endringer. Men uansett forslag og resultat 
er hensikten å styrke NFs muligheter til fortsatt og helst mer 
intensivtåarbeidemedidéogpedagogikksamtforskole-
slagets ramme vilkår overfor myndighetene ved å sikre og 
helstøkeantallmedlemmer.Overføringenavfolkehøg-
skolene fra staten til det private og fylkeskom munale og 
kommunale området i 2006 har medført en utvikling hvor 
NFogsåerpartiarbeidslivetforallesomarbeiderifolke-
høgskolen. 

Styret vil behandle høringssvarene og utforme endelig 
forslag til endringer i sitt styremøte i starten av februar. 

enighet om årsrammen For undervisning
�irke og de berørte organisasjonene er blitt 
enige om forståelsen av årsrammen for 
under visning for lærerne i folkehøgskolene.
DetharværttvistmellomVirkeogUtdanningsforbundet,
NFogNKFomforståelsenavårsrammenforundervisning
for folkehøgskolelærere. Etter møter mellom partene er det 
oppnådd enighet om kjernepunktet i tvisten: Årsrammen for 
undervisningeråforståsom637timerà45minutter.
Protokoll  teksten i sin helhet er sendt til de tillitsvalgte i 
nfrundskriv 22013, som også ligger på  
www.folkehogskolene.net.

KnutSimble,dagliglederiNFergladforatdetnåkan
settes strek for det som lenge så ut som uenighet, og at 
organisasjonenekankommeigangigjenmeddetparts-
sammensatteutvalgsarbeidetomnysæravtalepåVirke-
området. I tråd med gjelde avtale løper denne også for 
kommende skoleår, da den ikke er sakt opp av noen av 
partene.

styrket rekrutteringsarbeid og 
tillitsvalgtopplæring

NFskalikommendefireårsperiodebl.a.gjennomgåogstyrke
tillitsvalgtopplæringen,ogsåpåidé-planet.Detteframgårav
programnemndasforslagtilidé-ogprinsipprogram,som
munneruti12hovedfokusområdersortertunderIdéog
utviklingsarbeid(9pkt),Arbeidinnmotmyndighetene(1
pkt.)ogarbeidslivsfeltet(2pkt.).Dukanleseheleforslagettil
Idé-ogprinsipprogrampåfolkehogskolene.net.

Ett prosjekt det allerede arbeides med er velkomstpakke 
til nye ansatte. Lokallagene er gjennom rundskriv fra NF 
utfordret til å komme ideer til innhold og form på en slik 
velkomst pakke, der en hensikt er å ønske vel kommen til 
skoleslaget med kort  fattet informasjon om dette. En annen 
er at tillitsvalgt her får en kon kret anledning til først å 
over levere denne første arbeidsdag, og senere følge opp om 
medlemskap i NF.

øy v i n d b r a n d t



5253

kurs i FilosoFisk praksis og etisk 
dømmekraFt

PUFogSkiringssalfolkehøyskole
inviterer til utviklingsprosjektet 
«Filosofiskpraksisogetiskdømme-
kraft». Prosjektet er et resultat av et 
vellykketpilotprosjekti2011og2012
meddeltakerefrafireskoler.Utviklings-
prosjektet handler mye om å utforske 
begreper og ideer og derved oppøve 
evnen til kritisk tenkning, eller sakt på 
en annen måte myndiggjøring til 
medborgerskap. 

Prosjektet vil starte med en samling i 
Oslo for alle påmeldte og interesserte 
16.og17.april.Dervildetbligittet
idémessig bakteppe og en første 
innføringifilosofisk/sokratiskdialog-
praksis, både teoretisk og praktisk. De 
som deltar i hele prosjektet vil gjennom 
distriktsvise samlinger og praksis på 
egen skole trene og utvikle tenking og 
metode som e svært relevant og 
anvendelig på skolen. Allerede under 
prosjektets gang i år vil deltakere i 
prosjektet, og med veileder, kunne 
gjennomføreforeksempellørdags-
seminar på dette med hele elevgruppen. 
Dervedvilskolenogsåhafinansiert
deltakelsen i prosjektet.

Invitasjon og informasjon er i 
skrivende stund på vei til skolene.

andre gangs utlysning av 
stillingen som rådgiver i puF

I løpet av februar skal ny rådgiver for 
detfellespedagogiskeutviklings-
arbeidet i frilynt folkehøgskole være 
ansatt. Det lykkes ikke NF å tilsette 
rådgiver etter første utlysning. Derfor 
ble det gjennomført en annen gangs 
utlysning rett over nyttår med mål om 
ansettelse i styremøtet i NF i februar og 
med tiltredelse så tidlig som det er 
mulig etter dette.

praktisk personale samles  
på torshus

Torshus folkehøgskule inviterer til årets 
kurs og samling for praktisk personale. 
Samlingenfinnerstedidagenetirsdag
4.tilfredag7.juni.Torshusfolkehøg-
skuleharsattsammenetflottogvariert
program for dagene. Invitasjon og 
program sendes skolene og kan leses på 
PUFsnettsiderpå
www.folkehogskolene.net/puf.

metodebank på nettet

Meddetførstevilalletilsatteifolke-
høgskolenfåtilgangtilPED.TANK,
som er det foreløpige resultatet av 
metodeinnsamlingen Benedicte 
HambroogPUFgjennomførteifjor.
Metodene er gitt ut i heftet Metodejam 
1.0ogeraltsåmedPED.TANKogså
tilgjengelige på nettet. Nettstedet er 
lagt opp som en blogg. Her kan man 
derfor også legge inn egne erfaringer 
med de aktuelle metodene og på andre 
måter kommentere oppleggene og 
innleggene.

Ambisjonen er at nettstedet kan 
vokse som nettbasert pedagogisk bank 
og verksted med stadig nye artikler om 
metoder og didaktiske overveielser i en 
folkehøgskolesammenheng.

vel gJennomFørt kurs For 
tekstillærere

Kursfortekstillærereblearrangertfor
andregangi2012.Detvarstorinteresse
for kurset, men få som hadde anledning 
til å delta på grunn av stor aktivitet ved 
egenskole.Uliketidspunktfor
gjennomføringbleforsøkt.Kursetvar
åpentfordeltakerebådefraIF-og
IKF-skoler.

Kursetvarbygdoppmedsamtale-
baserterfaringsdelingogfagligwork-
shop. Årets kurs ga innføring i gamle 
håndverksteknikker innen søm og dekor 
av skinnfell, med spennende muligheter 
for moderne design. På programmet sto 
ogsåstudiereisetilMidt-Svartdalmed
innføringiTelemarksriketekstil-
tradisjoner. Gården har mohairgeiter og 
egetspinneriogbyrpåenuniksuksess-
historie innen gründervirksomhet i 
norsk moderne tekstilbransje.

Refleksjonunderveisogiegne
bolker,sattetekstil-ogkunstfagenei
sammenheng med folkehøgskolens 
pedagogikk og samfunnsmandat. 
Hvorforertekstil-ogkunstfaggod
folkehøgskole? Hvordan fremmer det 
allmenndanning og folkeopplysning? 
Herunder var det også relevant å 
diskuterefremtidentiltekstil-og
kunstlinjene, samt å dele erfaringer, 
gleder og bekymringer fra rollen som 
tekstillærerimøtemedfolkehøgskole-
elevene. 

I forlengelsen av dette og forrige 
kurs for tekstillærere er det opprettet 
egen blogg og facebookgruppe for 
tekstillærere i folkehøgskolen. Dette er 
ment for å holde nettverket levende 
også utenom kurssamlingene og for å 
inkludere lærere som ikke hadde 
anledning til å delta.

øy v i n d b r a n d t
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Folkehøgskoleelever mest tilFredse 
d o r t e b i r c h

En undersøkelse laget av analysebyrået EPSI viser at folkehøgskoleelever er mer 
tilfredse med skolen sin enn det studenter ved både universiteter, høgskoler og 
fagskoler er. Folkehøgskoleelevene har noe lavere forventninger enn studentene, 
menfolkehøgskoleneovergårforventningeneklart.Spesielt«servicekvaliteten»(se
figurunder)ernoefolkehøgskoleeleveneersværttilfredsemed.

EPSI har også målt hva som betyr mest for den samlede tilfredsheten og to ting 
peker seg ut: kvaliteten på lærerne og kvaliteten på maten. Spesielt det siste skårer 
ikke skolene så godt på hvilket betyr at en bedring på maten kan gir en stor økning 
i den samlede tilfredsheten. 

Alle folkehøgskolene har fått tilbud om å få laget individuelle undersøkelser for 
den enkelte skolen der de kan sammenligne med gjennomsnittstallene.

redaksJonelle 
annonser 
De tre foregående årene har vi 
annonsertiTV-mediet.Sisteårkunne
vi knapt registrere økning i besøket på  
www.folkehogskole.noikampanje-
perioden. Det kan tyde på endret 
adferd i målgruppen vår. Dette året 
gjørvinoeheltnytt–vikjøreren
kampanje i januar i Dagbladet og VG 

(tablet)medredaksjonelleartikler.Landingssidenerherensidemedulikeaktuelle
artikler fra folkehøgskolen. 

Så langt ser det veldig lovende ut. I løpet av de første dagene av kampanjen 
hadde15000klikketseginnpåannonsen.Sammenlignervideførste16dageneav
2013medfjoråret,harantallunikebesøkpåfolkehøgskolensnettsideøktmed98,8
prosent. Så da er det bare å håpe at kampanjene vi kjører resulterer i fortsatt god 
søkning til folkehøgskolene. 
øk

besøk pÅ videre-
gÅende skoler 
Firmaet Studiestart, som de siste ti 
årene har besøkt videregående skoler 
foråfortelleomblantannetfolkehøg-
skolene, har lagt ned virksomheten. Vi 
harderformåttetfinneetalternativda
besøk på de videregående skolene er 
særdeles viktig for å få ut informasjon 
om skoleslaget vårt. 

Vi har nå et alternativ som kan vise 
seg å bli enda bedre enn Studiestarts 
opplegg. I januar og februar besøker vi 
over190videregåendeskoler–defleste
i samarbeid med universitetene og 
høgskolene. Dette opplegget er nok noe 
mer seriøst enn Studiestarts tilbud og vi 
ser da også at de videregående skolene 
virker mer positive til det.

bilag i aFtenposten, 
adresseavisen og 
bergens tidende 
I skrivende stund jobbes det med å få 
klar sakene til bilaget som skal gå i 
Aftenposten, Adresseavisen og Bergens 
Tidende. Vi har «frihet til å lære» som 
overordnet tema og har fått inn mange 
interessante saker fra skolene, hvilket vi 
er takknemlige for. 

markedsFøring pÅ 
starten av Året 
Januarerenhøysesongformarkeds-
føring av folkehøgskolene og våre 
annonser er å se mange steder, blant 
annetpåalloffentligkommunikasjoni
Oslo. Vi deltar også på elleve messer 
rundtilandetdervitrefferinteressert
ungdom som skolene forhåpentlig 
kommertilåstiftenærmerebekjent-
skap med til høsten. 
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m
ålet med prosjektet, som er i regi 
avFolkbildning–Learningfor
activecitizenship(FOLAC),med

støttefraNordplus,erågifolkehøg-
skolene verktøy til å utvikle glokale 
omstillingssentre for bærekraftig 
utvikling,isamarbeidmedmiljøorgani-
sa sjoner, aktive borgere, kom muner og 
bedrifter. Dette forventes å oppnås 
gjennom erfaringsutveksling og 
inspira   sjon fra folkehøgskoler og 
miljø organisasjoner.

Prosjektets aktiviteter vil i hovedsak 
bestå av nettverksmøter og informasjon 
gjennom ulike spredningsinstanser. 
Samlingen på Vestjyllands Højskole var 
det første nettverksmøte, og det var et 
møte som engasjerte, inspirerte og 
motivertetilviderearbeidforbære-
kraftig utvikling på folkehøg skolene:  

–Deterinspirerendeåmøtekolleger
fra folkehøgskoler i Sverige og 
Danmark. Det er interessant å se 
hvordan skoler med andre rammer og 
betingelser løser sine utfordringer, og 
samtidig få bekref telser på at vi har de 
sammeideene,densammepeda-
gogikken og det samme engasjementet 
for folkehøg skolen som skoleslag, 
for teller Morten Røsås, inspektør ved 
Risøyfolkehøgskole,ogleggertil;–Vi
har mye å lære av hverandre, og verdien 
av erfarings delingen er stor.

Vestjyllands Højskole hadde satt 
sammen et spennende program hvor 
deltakerneblantannetfikkbesøke
Ringkøbing fjernvarmeanlegg og 
Europas største solvarmeanlegg. 
Deltakernefikkogsåhøreom
Ringkøbing-Skjernkommunesenergi-
visjoner for 2020. Minst like spennende 
var omvisningen på Vestjyllands 
Højskole som er den eneste danske 
folkehøgskolenmedfornybarCO2 
nøytral energiproduksjon. 

I 2009 fikk skolen status som 
den første danske grønt flagg
folkehøgskolen. skolens anlegg er 
unikt i Danmark, som den eneste 
som kombinerer jordvarme, 
sol  energi og vindkraft. Nettopp det 
å kombinere ulike energikilder er viktig, 
fordidetgirmerfleksibilitet.Når
vinden blåser og det er overskyet, 
leverervindmøllenstrømtiljordvarme-
anlegget, som forsyner skolen med 
varme og varmt vann. På en solrik dag 
er det solfangeranlegget som er 
ansvar    lig for levering av varme. På en 
halvkald septemberdag med blå himmel 
arbeider solcellepanelene og jordvarmen 
sammen. Styresystem i kjelleren gjør det 

mulig å kombinere energiressurser på 
den mest optimale måten.

Itilleggtildettefantastiskeenergi-
systemet har Vestjyllands Højskole også 
sin egen økologiske forundringens hage 
hvormanfinnergrønnsaker,urter,frukt
og bær. Skolen har også, ved hjelp av 
frivillige,lagetogbyggetennaturleke-
plass med matpakkehus og utekjøkken. 
Forundringens hage supplerer skolens 
økologiske kjøkken, hvor alt lages fra 
grunnenav(ingenpulverposereller
kjøpebrødher!).Undernettverksmøtet
tryllet kjøkkenpersonalet frem de 
utrolig ste retter, med de vakreste 
spise lige dekorasjoner.

Fremover er det planlagt et møte på 
Risøyfolkehøgskoleiapril2013ogpå
Ljungskilefolkhögskola,høsten2013. 
–Dersomdetteprosjektetkanbidratil
at folkehøgskoler i Norden får noe 
bruk bart verktøy til å utvikle seg som 
glokaleomstillingssentere,vilmålset-
tingen være nådd, forteller Morten 
Røså.–Jegopplevertydeligatdenne
måtenåjobbepågirverktøy,pågangs-
mot og lyst til å bidra til at Risøya skal 
fortsette med sitt engasjement for å 
formidle kunnskap og holdninger 
knyt tet til miljøutfordringer til våre 
studenter, avslutter den engasjerte 
inspektøren på Risøy folkehøgskole.

Skolenesomermedidettepro-
sjektet er Risøy folkehøskole, Ringerike 
folke høg skole, Ljungskile folkehögskola, 
Karlskogafolkhögskola,Vestjyllands
Højskole og Nordfyns folkehøjskole. I 
tillegg deltar Nordisk Folkehøgskoleråd 
ogfleremiljøorganisasjonerpånett-
verkstreffene.

nordisk samarbeid 
For glokale 
omstillingssentre
I oktober møttes represent
anter fra Risøy, Ljungskile 
og Karlskoga folkehøgskole, 
representanter fra miljø
organisasjoner og Nordisk 
Folkehøgskoleråd på 
Vestjyllands Højskole i 
Danmark for å lære og 
utveksle tanker om 
bærekraftig utvikling.
t e k s t o g fo t o: b r i ta ph u t h i

Ved Vestjyllands Højskole kombinerer de 
jordvarme, solenergi og vindkraft.

Dansehuset ved folkehøgskolen. Vestjylland 
Højskole ble Grønt Flagg skole i 2009.

«�orundringens 
hage supplerer 

skolens økologiske 
kjøkken, hvor alt 
lages fra grunnen 
av (ingen pulver
poser eller kjøpe

brød her!).»



AGDER FoLKEHØGSKoLE
4640 Søgne
Tlf.: 38 16 82 00
rektor: reidar Nilsen
www.agder.fhs.no

ARBEiDERBEVEGELSENS 
FoLKEHØGSKoLE, RiNGSAKER
2390 moelv
Tlf.: 62 35 73 70
rektor: Ola Bergum
www.afr.fhs.no

BUSKERUD FoLKEHØGSKoLE
3322 darbu
Tlf.: 31 90 96 90
rektor: Trygve Agdestein Vinje
www.buskerud.fhs.no

BØMLo FoLKEHØGSKULE
5437 Finnås
Tlf.: 53 42 56 50
rektor: magne grøneng Flokenes
www.bomlo.fhs.no

ELVERUM FoLKEHØGSKULE
2408 elverum
Tlf.: 62 43 52 00
rektor: åsmund mjelva
www.elverumfhs.no

FANA FoLKEHØGSKULE
5259 Hjellestad-Bergen
Tlf.: 55 52 63 60
rektor: dagfinn eggen
www.fana.fhs.no

FJoRDANE FoLKEHØGSKULE
Boks 130, 6771 Nordfjordeid
Tlf.: 57 88 98 80
rektor: Arne Hagen
www.fjordane.fhs.no

FoLLo FoLKEHØGSKoLE
1540 Vestby
Tlf.: 64 98 30 50
rektor: magnar Osland
www.follo.fhs.no

FoSEN FoLKEHØGSKoLE
7100 rissa
Tlf.: 73 85 85 85
rektor: Wiggo Sten Larsen
www.fosen.fhs.no

HADELAND FoLKEHØGSKULE
2760 Brandbu
Tlf.: 61 33 96 00
rektor: Tor Kristen grindaker
www.hafos.no

HALLiNGDAL FoLKEHØGSKULE
3550 gol
Tlf.: 32 07 96 70
rektor: Terje Leren
www.hallingdal.fhs.no

HARDANGER FoLKEHØGSKULE
5781 Lofthus
Tlf.: 53 67 14 00
rektor: Trond instebø
www.hardanger.fhs.no

iDRETTSSKoLEN  
– NUMEDAL FoLKEHØGSKoLE
3626 rollag
Tlf.: 31 02 38 00
rektor: Sølvi Pettersen
www.idrettsskolen.com

JÆREN FoLKEHØGSKULE
4352 Kleppe
Tlf.: 51 78 51 00
rektor: dag Folkvord
www.jarenfhs.no

KARMØY FoLKEHØGSKULE
4291 Kopervik
Tlf.: 52 84 61 60
rektor: Kjell Arne medhaug
www.karmoy.fhs.no

LoFoTEN FoLKEHØGSKoLE
8310 Kabelvåg
Tlf.: 76 06 98 80
rektor: Brynjar Tollefsen
www.lofoten.fhs.no

MANGER FoLKEHØGSKULE
5936 manger
Tlf.: 56 34 80 70
rektor: geir rydland
www.manger.fhs.no

MØRE FoLKEHØGSKULE
6151 ørsta
Tlf.: 70 04 19 99
rektor: Odd Arve Steinvåg
www.more.fhs.no

NAMDALS FoLKEHØGSKoLE
7870 grong
Tlf.: 74 33 20 00
rektor: Bjørn Olav Nicolaisen
www.namdals.fhs.no

NANSENSKoLEN
2609 Lillehammer
Tlf.: 61 26 54 00
rektor: Heidrun Sørlie røhr
www.nansenskolen.no

NESToR SENioRUTViKLiNG
3159 melsomvik
Tlf.: 33 33 55 00
rektor: jon edgard Karlsen
www.nestorutvikling.no

NoRDiSKA FoLKHØGSKoLAN
Box 683-Se-442 31 Kungälv, 
Sverige
Tlf.: 00 46 303 20 62 00 vx
rektor: Hans-åke Höber
www.nordiska.fhsk.se

NoRDMØRE FoLKEHØGSKULE
6650 Surnadal
Tlf.: 71 65 89 00
rektor: Kristian Lund Silseth
www.nordmore.fhs.no

NoRD-NoRSK PENSJoNiSTSKoLE
8920 Sømna
Tlf.: 75 02 92 80
rektor: einar jakobsen
www.nordnorsk-pensjonistskole.no

PASViK FoLKEHØGSKoLE 
9925 Svanvik
Tlf.: 78 99 50 92
rektor: Ketil Foss
www.pasvik.fhs.no
 
PEDER MoRSET FoLKEHØGSKoLE
7584 Selbustrand
Tlf.: 73 81 20 00
rektor: einar Hermansen
www.pedermorset.no 

RiNGEBU FoLKEHØGSKULE
2630 ringebu
Tlf.: 61 28 43 60
rektor: rolf joar Stokke
www.ringebu.fhs.no

RiNGERiKE FoLKEHØGSKoLE
3510 Hønefoss
Tlf.: 32 17 99 00
rektor: morten eikenes
www.ringerike.fhs.no

RoMERiKE FoLKEHØGSKoLE
2050 jessheim
Tlf.: 63 97 09 10
rektor: gry Husum
www.romerike.fhs.no

SELJoRD FoLKEHØGSKULE
3840 Seljord
Tlf.: 35 05 80 40
rektor: Terje Heggernes
www.seljord.fhs.no

SETESDAL FoLKEHØGSKULE
4747 Valle
Tlf: 924 23 106 
rektor: Lene dyrkorn
www.setesdal.fhs.no

SKiRiNGSSAL FoLKEHØYSKoLE
3232 Sandefjord
Tlf. 33 42 17 90
rektor: Knut Søyland
www.skiringssal.fhs.no

SKJEBERG FoLKEHØYSKoLE
1747 Skjeberg
Tlf.: 69 16 81 04
rektor: charlotte Sørensen
www.skjeberg.fhs.no

SKoGN FoLKEHØGSKoLE
7620 Skogn
Tlf.: 74 08 57 20
rektor: jan Kjetil Haugen
www.skogn.fhs.no

SoGNDAL FoLKEHØGSKULE
Pb 174, 6851 Sogndal
Tlf.: 57 62 75 75
rektor: mai-evy Bakken
www.sogndal.fhs.no

SoLBAKKEN FoLKEHØGSKoLE
2100 Skarnes
Tlf.: 62 96 70 70
rektor: rune Sødal
www.solbakken.fhs.no

SoLTUN FoLKEHØGSKoLE
9440 evenskjer
Tlf.: 77 08 99 30
rektor: marit e. Hetmann
www.soltun.fhs.no

SUND FoLKEHØGSKoLE
7670 inderøy
Tlf.: 74 12 49 00
rektor: Tore Haltli
www.sund.fhs.no

SUNNHoRDLAND 
FoLKEHØGSKULE
5455 Halsnøy Kloster
Tlf.: 53 47 01 10
rektor: mona økland
www.sunnfolk.no

ToNEHEiM FoLKEHØGSKoLE
2322 ridabu
Tlf.: 62 54 05 00
rektor: jon Krognes
www.toneheim.no

ToTEN FoLKEHØGSKoLE
2850 Lena
Tlf.: 61 14 27 00
rektor: Live Hokstad
www.toten.fhs.no

TRoNDARNES FRiLYNTE 
FoLKEHØGSKoLE
9404 Harstad 
Tlf.: 77 04 00 77
rektor: Tove Hallan
www.trondarnes.fhs.no

TRØNDERTUN FoLKEHØGSKULE
7227 gimse
Tlf.: 72 85 39 50
rektor: ronald Nygård
www.trondertun.no

VEFSN FoLKEHØGSKoLE
8665 mosjøen
Tlf.: 75 17 24 11
rektor: Leif Klæboe
www.vefsnfolkehogskole.no

VoSS FoLKEHØGSKULE
5700 Voss
Tlf.: 56 52 90 40
rektor: Lasse Sandberg
www.voss.fhs.no

ÅL FoLKEHØYSKoLE oG 
KURSSENTER 
FoR DØVE
3570 ål
Tlf.: 32 08 26 00 – TekstTlf.: 32 08 
26 01 rektor: Berglind 
Stefansdottir
www.al.fhs.no

ÅSANE FoLKEHØGSKoLE
5109 Hylkje
Tlf.: 55 39 51 90
rektor: Bjørn Berentsen
www.aasane.fhs.no

støtteannonser til Folkehøgskolen
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d
et bedriver vi i folkehøgskolen, i 
meste og i lengste laget vil noen 
si… jeg må innrømme at jeg hører 

til blant de som liker å reise og å reise 
langt… For å se det som jeg tror må 
være galskapens vakreste bygg, Taj 
Mahal. Seile på Halongbukta, sykle i 
Moseldalen,reisemeddentrans-
mongolskejernbane,overværemorgen-
sang hos munkene på et kloster i indisk 
Himalaya, eller en uforglemmelig seiltur 
medstorfembøringlangsnordlands-
kysten…..,

MEN jeg lurer på om noe kommer 
til å gjøre større inntrykk, enn min 
førstestorereisesomvarfraKleppstad,
ei lita bygd i Lofoten, til Trondheim. 

I1957vardetenSTORreise.Bare
det å komme seg til Stamsund og 
hurtigruta tok ganske lang tid. Vi hadde 
selvfølgelig lugar, men å kjøpe alle 
mål tidene om bord var utelukket, derfor 
var det stor matboks med eggbrødskiver 
ogvafler.Jegreistesammenmedmin
bestemor og vi skulle besøke tante som 
bodde i trønderbyen.

Det ble mange store opplevelser for 
en seksåring fra Lofoten…

Ordentligkino,såfilmenToya,med
Bamsensfødselsdagsomforfilm.

Var i Nidarosdomen da det var 
minnegudstjenesteforKongHaakon,
var på besøk på Inderøy hos slektninger, 
reistemedtogforførstegang–fantast-
isk.. og som om ikke alt dette var nok så 
kunnevigåiskogenogplukkehassel-
nøtter.

Den ene store opplevelsen etter den 
andre, men det som gjorde aller størst 
inntrykk var et besøk på den ærverdige 
restaurantPalmehaven.Detvarflott
medspringvann,flottemøblerog
lysekrone,mendetsomrystaseks-
åringen fra ei lita bygd i Lofoten var den 
enorme fattigdommen… De serverte 
kaffenikopperkjeler…

Det kom jeg ikke over.. Vi hadde 
kvitta oss med alt sånt og erstattet de 
medblankefinestålkjeler,kopper-
kjelene lekte vi med i dukkehuset.

En sånn fattigdom gjorde inntrykk 
påenseksåringfraKleppstad,eilita
bygd i Lofoten.

Jeg gleder meg fortsatt over å kunne 
sestadigfleredeleravverden,jeglar
meg begeistre, forundre, forarge, blir lei 
meg, glad, eller trist over det jeg ser, og 
blir fattigere i kroner og øre, og rikere 
på opplevelser.

Tida får vise om noe gjør større 
inntrykkennmittmøtemedfattig-
dommenpåPalmehaveni1957.

e r l au g b e n ja m i nse n,  
l ofo t e n fol k e hø gskol e

reise, reiser, reiste, har reist…
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