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Til landsmøtedeltakerne 
 

Vår ref.: 46/19/A 1.03            
Oslo, 29.04.2019 
 
 

Velkommen til landsmøtet 2019 – Folkehøgskolen i front for det grønne skiftet 
Skogn folkehøgskole, 27. – 29. mai 2019 
 

Kjære landsmøtedeltaker 

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker deg velkommen til Landsmøtet 2019 på Skogn  folkehøgskole.  

Landsmøtepapirene finner du ved å klikke på linken som fører deg til disse på nettsidene våre:  
https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2018/12/FHF-landsm%C3%B8tet-2019-Saksliste-
sakspapirer-og-vedlegg.pdf hvor du også kan lagre disse som pdf på egen enhet. 

Dersom du ønsker landsmøtepapirene tilsendt på e-post som pdf-fil eller tilsendt i papirformat, tar du 
kontakt med Angelina Christansen: angelina@folkehogskole.no eller tlf: 95 96 01 15. 

Landsmøtepapirene vil deles ut i papir på selve landsmøtet sammen med blant annet deltakerliste og en 
nærmere presentasjon av kandidater til styre og utvalg. 

Landsmøtet er forbundets øverste organ som legger premissene for arbeidet i forbundet. Landsmøtet 2019 
blir viktig og spennende av flere grunner. Verden opplever akselererende store trender i retning av økt 
forbruk gjennom globalisering, digitalisering og urbanisering med de press dette fører med seg på verdens 
klima, natur og ressurser. På Folkehøgskoleforbundets landsmøte i 2019 skal vi derfor sammen drøfte 
hvordan forbundet kan bidra til at folkehøgskolen, på sitt idégrunnlag, kan komme i front for det grønn 
skiftet.  

Fellestransport fra Skogn stasjon 

Skogn folkehøgskole har lagt en flott ramme for landsmøtet. Skolen vil også sørge for transport fra og til 
Skogn stasjon ved ankomst 27.5. (Skogn St. i fbm tog sørfra kl 10.26, 11.25 og 12.25 – nordfra ankommer 12 
min. før og venter), og avreise 29.5. (til togavgang sørover kl 13.13./13.28 nordover), slik at vi både sparer 
miljø og penger. Du trenger ikke melde at du blir med på dette. (Skulle du ha andre presserende behov for 
henting på stasjonen ringer du rektor Lars Waade på tlf.nr: 911 14 681 for avtale). 

I samarbeid med Skogn folkehøgskole ønsker Folkehøgskoleforbundet deg hjertelig velkommen til 
spennende, inspirerende og viktige landsmøtedager i lag med engasjerte kolleger i og for norsk frilynt 
folkehøgskole.  
 

Med beste hilsener 

Styret i Folkehøgskoleforbundet  

Øyvind Brandt  Angelina K. Christiansen 
leder   generalsekretær 
 
Elektronisk vedlegg/link:      Landsmøtepapirene (pdf-fil) til landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet 2019 
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