
Styrekurs  
for styremedlemmer, styreledere  

og rektorer i skolestyrer  
i frilynt folkehøgskole 

26.‐27. oktober 2018  
Best Western Karl Johan Hotell, Oslo 



Velkommen  
l kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i frilynt folkehøgskole  

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å si e i et 
skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen 
som å si e i styret for en vanlig helkommersiell bedri . 
Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, per-
sonal, bygningsmasse og sam dig forholde seg l lov om 
folkehøgskoler og andre lover og forskri er. Kravene l 
det å si e i et styre er også generelt skjerpet de seneste  
årene. Det vil de e kurset bringe eksempler på. 
 
På bakgrunn av behov for kurs i styrearbeid og erfaring-
ene fra kursene vi har gjennomført i 2013 (Trondheim), 
2014 (Oslo) og 2016 (Bergen) inviterer Folkehøgskole-
forbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke 

l et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og 
rektorer i de frilynte folkehøgskolene. 
   
I kurset vil vi ta for oss  skolestyrets og  styremedlem-
menes ansvar og plikter, hva som oppre holder folke-
høgskolen i form av lover og forskri er, inkludert l-
skuddsmodell/økonomi, andre relevante lover, samt 

folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene 
som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske 
samfunnet. 
 
Om du er erfaren eller ny som styremedlem ved en fol-
kehøgskole, hva enten det er som eier-, lsa es eller 
elevenes representant eller rektor, vil kurset gi deg et 
bedre fundament og gjøre deg tryggere på å utøve din 
vik ge og ansvarsfulle rolle i skolens øverste organ. 
 
Vi ser frem l hyggelige og ny ge dager sammen med 
deg. 
 
Med beste hilsen 
 

Øyvind Brandt  Inger Helene Venås 
leder    direktør 
Folkehøgskoleforbundet  Virke Ideell og frivillighet 



Program kurs på Best Western Karl Johan Hotell, Oslo 

Fredag 26. oktober 2018 
Ankomst/registrering 
Kl 1300 Lunsj 
 

Kl 1400 Velkommen og presentasjon 
 

Kl 1430 Styret og styremedlemmenes  
  ansvar og plikter 
  Ved advokat Jon Fors‐Skjæveland, VIRKE 
 

Kl 1700 Kaffe/te med noe å bite i 
 

Kl 1730 Folkehøgskolens idé og historie 
  Ved Arild Mikkelsen 
 

Kl 1930 Felles middag for de som ønsker 
 

Kl 2100 ca En folkehøgskole viser seg fram 

Lørdag 27. oktober 2018 
Frokost 
Kl 0900 Morgenstemning: 
   Hvorfor si e i styret l en folkehøgskole? 
 

Kl 0915 Vik ge rammer for dri  av folkehøgskole  
  ‐Lov om folkehøyskole med forskri er 
   ‐Tilskuddsmodell /økonomi 
  ‐Styret som arbeidsgiver 
  Ved Folkehøgskoleforbundet 
 

Kl 1100 Kaffe/te med noe å bite i 
 

Kl 1130 Vik ge rammer.. fortse er 
 

Kl 1230 Å styre folkehøgskolen inn i frem den 
   Inkl. presentasjon av:  
  ‐Folkehøgskoleforbundets arbeid 
   ‐Folkehøgskolerådets rolle og arbeid 
   ‐Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
 

Kl 1330 Lunsj og takk for denne gangen 



Folkehøgskoleforbundet 
Øvre Vollgate 13— Postboks 420 Sentrum—0103 Oslo 
Tlf 22 47 43 00 
@‐post: f@folkehogskole.no 
www.folkehøgskoleforbundet.no 
www.folkehogskole.no 
www.frilyn olkehøgskole.no  

Hovedorganisasjonen Virke,  
Henrik Ibsens gate 90, Oslo,  
Boks 2900 Solli, 0230 Oslo 
Tlf 22 54 17 00 
@‐post: info@virke.no. 
www.virke.no 

Pris:  Ingen kursavgi . Dagpakker og evt. overna ng gjøres opp direkte med hotellet. 
 Dagpakke NOK 545,‐ som inkl. møtelokale, bevertning og bague lunsj.  
 

Hotell:  De som ønsker overna ng bes ller de e direkte med hotellet (enkeltrom m frokost 1195,‐ /dobbeltrom.. 1395,‐) 
        booking@karljohan.no  og oppgi bes llingscode.: 199596—senest 1. oktober. 
 (Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johans gate 33, OSLO, Tel: +47 23 16 17 00  ‐  ne side: h p://www.karljohan.no/) 
 

Påmelding l selve kurset: innen 1. oktober: www.folkehogskoleforbundet.no «Kalender»  
  eller l ob@folkehogskole.no/tlf 22 47 43 00/90077694. 

Styrekurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer i frilynt folkehøgskole 
26.‐27. oktober 2018, Best Western Karl Johan Hotell, Oslo 


