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Kjære landsmøtedeltaker
Folkehøgskoleforbundet ønsker deg hjertelig velkommen til landsmøtet på
Skogn folkehøgskole 27. – 29. mai 2019!
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 sammen drøfte hvordan forbundet kan bidra til at folkehøgskolen
kommer i front for det grønn skiftet.

Den danske forfatter, futurist, filosof og danningsaktivist Lene Rachel
Andersen vil innlede landsmøtet med foredrag over hennes seneste bok The
Nordic Secret. Vi skal også behandle mange andre landsmøtesaker, som
presenteres på de følgende sidene.
Like viktig er den refleksjonen og inspirasjonen et hyggelig samvær med andre
folkehøgskolemennesker gir. I samarbeid med Skogn folkehøgskole ønsker
Folkehøgskoleforbundet deg derfor hjertelig velkommen til spennende og
viktige landsmøtedager for norsk frilynt folkehøgskole.
Vi ser fram til noen viktige og inspirerende dager i lag med engasjerte kolleger.
Med beste hilsener
Styret i Folkehøgskoleforbundet
Øyvind Brandt
leder

Angelina K. Christiansen

generalsekretær
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Velkommen

Samtidig utfordrer utviklingen rundt oss hvordan vi arbeider og organiserer
oss i folkehøgskolen. Styret inviterer derfor deltakerne på landsmøtet til å
drøfte sosialpedagogisk arbeid, hvordan vi gjenkjenner det frilynte i
hverdagen vår på skolene og aktuelle organisasjonsmessige og skolepolitiske
spørsmål, hvor våre svar fort kan vise seg å bli avgjørende for vår fremtid.

Mandag 27. mai 2019
Kl 1200
Kl 1300

Lunsj
Sak 1 Åpning av landsmøtet
Leder i forbundet, rektor og lokallagsleder ved skolen, og ordfører
Kl 1330
The Nordic Secret—hvorfor kom det til at gå Norden så godt?
Forfatter, futurist, filosof og danningsaktivist Lene Rachel Andersen
Kl 1500 Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Konstituering
Sak 4 Leders innledende tale, Øyvind Brandt
Kl 1600 Kaffe med noe å bite i
Kl 1630 Sak 4 Samtalesalong med utgangspunkt i leders tale
Sak 5 Meldinger for perioden 2017-2019
Kl 1730 Nytt fra Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø
Kl 1930 Middag
Kl 2130 Harry Gene show, Gene Edgerton (Auditoriet)

Programmet

Tirsdag 28. mai 2019

Fra kl 0700 Tilbud om morgentrim
Kl 0800 Morgensamling ved Skogn folkehøgskole, Harry Gene om showet
Kl 0830 Frokost
Kl 0915 Landsmøteforhandlinger:
Sak 6 Landsmøtet uttaler - presentasjon av evt. forslag
Kl 0930 Sak 7 Årsberetning og regnskap 2017
Sak 8 Årsberetning og regnskap 2018
Kl 0945 Sak 9 Forslag til endring i vedtektene
-etablering av landsomfattende lokallag for rektorer
Sak 10 Budsjett 2019 og rammebudsjett påfølgende år
Sak 11 Sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen (tema)
Kl 1100 Kaffe med noe å bite i
Kl 1130 Sak 12 Folkehøgskolepolitisk plattform
Kl 1145 Sak 13 Speakers Corner
Kl 1230 Lunsj
Kl 1400 Sak 14 Frilynt i morgen? (tema)
Kl 1600 Kaffe med noe å bite i
Kl 1630 Falstadsenteret - museum, krigsminnested og senter for fred og
menneskerettigheter, ekskursjon (retur ca 1845)
Kl 2000 Landsmøtemiddagen med landsmøtesang

Onsdag 29. mai 2019

Fra kl 0700 Tilbud om morgentrim
Kl 0800 Morgensamling ved Folkehøgskoleforbundet
Kl 0830 Frokost
Kl 0915 Sak 15 Folkehøgskolen i front for det grønne skiftet – strategiske mål
Kl 1015 Kaffe med noe å bite i
Kl 1030 Sak 16 Valg
Avslutning av landsmøtet
Kl 1230 Lunsj og avreise (transport til tog)
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Sak 1

Åpning av landsmøtet

Sak 2

Valg av møteledere

Sak 3

Konstituering

Sak 4

Leders innledende tale

Sak 5

Meldinger for perioden 2017-2019
Melding for Folkehøgskoleforbundet for perioden 2017-2019
Inkludert meldinger for
-PU-arbeid for 2017 og 2018
-Folkehøgskolerådet årsmeldinger for 2017 og 2018

Landsmøtet uttaler (dersom det fremmes forslag)

Sak 7

Årsberetning og regnskap 2017

Sak 8

Årsberetning og regnskap 2018

Sak 9

Forslag til endring av vedtektene

Sak 10

Budsjett 2019 og rammebudsjett påfølgende år

Sak 11

Sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen (tema)

Sak 12

Folkehøgskolepolitisk plattform

Sak 13

Speakers Corner

Sak 14

Frilynt i morgen? (tema)

Sak 15

Folkehøgskolen i front for det grønne skiftet
(strategiske mål - tema)

Sak 16

Valg
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Sakslisten

Sak 6

Sak 1

Åpning av landsmøtet

Sak 2

Valg av møteledere

Velkomsthilsninger fra rektor og lokallagsleder ved vertsskolen og kommunen
og fra styret i Folkehøgskoleforbundet ved leder, inkl. presentasjon av styret.

Styret fremmer forslag på møteledere i møtet.

Forslag til vedtak:

De enkelte sakene

………. godkjennes som møteledere.

Sak 3

Konstituering

Landsmøtet skal:
- gjøre vedtak om godkjenning av innkalling
- gjøre vedtak om at møtet er lovlig satt
- godkjenne saksliste
- velge
-referenter
-fullmaktsnemnd
-redaksjonsnemnd
-protokollnemnd
-tellekorps
-evt. andre nemnder som landsmøtet vil oppnevne
Styret fremmer forslag til referenter og medlemmer i nemnder i møtet.

Forslag til vedtak:

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

Sak 4

Innledning ved lederen

Øyvind Brandt vil i innledningsforedraget reflektere over den aktuelle situasjonen
og dele sine tanker om framtida for folkehøgskolen generelt og frilynt folkehøgskole
og Folkehøgskoleforbundet spesielt.
Det blir anledning til kommentarer etter innledningen.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet tar innledningen og de øvrige innleggene til orientering.

6

Sak 5

Meldinger for perioden 2017-2019

• Melding for Folkehøgskoleforbundet for perioden 2017-2019 med vedlegg:
• Melding om pedagogisk utviklingsarbeid perioden 2017 og 2018
• Folkehøgskolerådet årsmelding 2017 og 2018, med vedleggene:
• Internasjonalt utvalg
• Økonomiutvalget
• Fondet for folkehøgskolen

Aktuelle saker fra årsmeldingene som ikke står på sakslista til landsmøtet kan
kommenteres under gjennomgangen av meldingene.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner melding for Folkehøgskoleforbundet for perioden 2017-2019
(med evt. kommentarer) som uttrykk for virksomheten i forbundet.

Sak 6

Landsmøtet uttaler

Sak 7

Årsberetning og regnskap 2017

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

• Årsregnskap med årsberetning og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 2017

Forslag til vedtak:

Årsberetningen med årsregnskap og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet
for 2017 godkjennes.

Sak 8

Årsberetning og regnskap 2018

• Årsregnskap med årsberetning og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 2018

Forslag til vedtak:

Årsberetningen med årsregnskap og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet
for 2018 godkjennes.

Sak 9

Forslag til endring av vedtektene

Det er styrets vurdering at enkelte punkter i forbundets vedtekter er modne for oppdatering,
samtidig som utviklingen i folkehøgskolen utfordrer enkelte sider ved forbundet. Styret fremmer
derfor her under følgende forslag til endringer i vedtektene.
• Gjeldende vedtekter med forslag til endringer – vedlegg til sak 9
7

Forslag 1:

Etablering av landsomfattende lokallag av rektorer (rektorlaget) - endringer i § 6
og § 7
Det har over tid utviklet seg en økende utfordring knyttet til å rekruttere nye rektorer til
forbundet. Både nye og etablerte rektorer ser det ikke like umiddelbart naturlig som
tidligere å være medlem av forbundet, og uttrykker i tilsvarende grad en frustrasjon over
hvor eller hvordan rektor, sammen med andre rektorer, på en tydeligere måte kan ha
innflytelse på rammer for egen rolle og folkehøgskolepolitisk utvikling.
I dialog med rektorutvalget har styret derfor besluttet overfor landsmøtet å fremme forslag
om å tydeliggjøre hvor rektor kan få hjelp og samtidig etablere en tydeligere arena for
rektorer for skolepolitiske drøftinger innenfor forbundet, ved å omgjøre dagens rektorutvalg
til et landsomfattende lokallag for rektorer (rektorlaget). Vår søsterorganisasjon Noregs
Kristlege Folkehøgskolelag har allerede etablert en liknende ordning, som gir rektorer en
tillitsvalgt etter Hovedavtalen.
Ved etablering av rektorlaget vil det være riktig også å vedta retningslinjer for rektorlaget.

Styrets forslag til endringer i § 6 og § 7: Se vedlegg til sak 9
Forslag til vedtak:

Styrets forslag til endring av forbundets vedtekter § 6 og 7 vedtas.

Forslag 2:

Endring av retningslinjer for lokallaga og etablering av retningslinjer for
rektorlaget

Distriktslag som vedtaksnivå i forbundet er tidligere fjernet fra vedtektene, samtidig som det
er gitt anledning for etablering av lokallag for pensjonister og ansatte i sekretariatet. Dersom
landsmøtet vedtar styrets forslag til etablering av landsomfattende lokallag for rektorer
(‘rektorlaget’), foreslår styret at retningslinjer for lokallaga justeres i tråd med tidligere
landsmøtevedtak og at det etableres retningslinjer for rektorlaget (se vedlegg til sak 9).

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til endring av retningslinjer for lokallaga og forslag til etablering av
retningslinjer for rektorlaget vedtas.

Forslag 3:

Endring i vedtektene § 11: Sekretariatet

Ved ansettelse av forrige og nåværende generalsekretær har styrene valgt å lyse ut
stillingen. Dette fordi en liten organisasjon som vår derved kan få flere godt kvalifiserte
søkere til stillingen, samtidig som utlysning også omfatter mulige søkere blant medlemmer.
I § 11.2 heter det:
8

§ 11.2 Generalsekretæren skal veljast på landsmøtet etter innstilling frå styret for 4 år
om gongen. Mellom landsmøta kan forbundsstyret utnemne generalsekretær
fram til landsmøtet.
Landsmøtet har derfor tidligere også formelt valgt, eller ‘bekreftet ansettelsen’ ved valg på
landsmøter, uten at dette kan kalles et reelt valg, samtidig som praksisen er trukket i tvil av
blant annet SPK. Det er derfor styrets oppfattelse at forbundet for fremtiden enten må
velge generalsekretær på landsmøtene blant medlemmene eller ansette ved utlysning. Det
er nåværende og tidligere styres vurdering at generalsekretærstillingen utlyses og
generalsekretær ansettes. Derfor foreslår styret å endre § 11.2 til å lyde:
§ 11.2: Forbundsstyret tilset generalsekretær.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 11.2. vedtas.

Sak 10

Budsjett 2019 og rammebudsjett påfølgende år

• Budsjett 2019 og rammebudsjett for påfølgende år for Folkehøgskoleforbundet

Forslag til budsjett legges fram under forutsetning av at medlemskontingenten ikke endres.
Kommende styre utarbeider handlingsplan på bakgrunn av idé- og prinsipprogram med
prioriterte områder for 2017 – 2021 og eventuelle andre signaler fra landsmøtet.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet godkjenner framlagte budsjett for 2019 og rammebudsjett for påfølgende år.

Sak 11

Sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen (tema)

Sosialpedagogisk arbeid – om man bruker dette begrepet eller ikke – utgjør en svært viktig
og definerende del av folkehøgskolen som skoleslag, slik det også kommer til uttrykk ved
krav om internat i lov og forskrift til folkehøgskolen.
I tråd med «FHF-rundskriv 21-2018 Hva er sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen?» og
de innspill styret har fått fra lokallag og medlemmer som følge av rundskrivet, inviteres
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landsmøtet til en samtale om forståelsen av det sosialpedagogiske arbeidet i
folkehøgskolen.
Etter en innledning basert på idé- og prinsipprogram og de innspill styret har mottatt, vil
Sigurd Ohrem lede en samtale basert på filosofisk praksis/sokratisk dialog-metodikk om
temaet.

Forslag til vedtak:

Styret merker seg signalene fra innlegg og debatt i sitt videre arbeid.

Sak 12
•

Folkehøgskolepolitisk plattform

Folkehøgskolepolitisk plattform

Styret har gjennom perioden revurdert forbundets folkehøgskolepolitiske plattform (se
vedlegg). Det vil være anledning til å kommentere plattformen.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet tar styrets folkehøgskolepolitiske plattform til orientering.

Sak 13

FHF – en mer levende organisasjon,
Speakers Corner

Folkehøgskoleforbundet er tuftet på og avhengig av et bredt engasjement blant medlemmene
på skolene for å få til vårt idé- og utviklingsarbeid og arbeid med politiske rammevilkår for
skoleslaget og fagpolitiske spørsmål. Det er vi som jobber på folkehøgskolene som hver dag
forvalter, virkeliggjør og videreutvikler folkehøgskoleideen. Samtidig er det en utbredt
oppfattelse at hverdagen sluker en på skolene.
Styret ønsker fortsatt å sette fokus på hvordan vi sammen kan utvikle Folkehøgskoleforbundet til
en mer levende organisasjon. I et forsøk på en relevant form arrangerer vi også under dette
landsmøtet Speakers Corner, hvor alle kan si sin hjertens mening om dette eller andre ting som
ikke er på sakskartet til landsmøtet.

Forslag til vedtak:

Styret merker seg signalene fra innlegg og debatt til sitt kommende arbeid.
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Sak 14

Frilynt i morgen? (Tema)

Bakgrunn

Folkehøgskolen i Norge har de seneste årtier vært, og er fortsatt inne i en god periode i
forhold til rekruttering av elever og økonomi. Folkehøgskolen vil imidlertid i det nærmeste år
utfordres av at årskullene synker i størrelse, samtidig som vi må være forberedt på tøffere
politiske prioriteringer frem over.
Den folkehøgskoletradisjon vi representerer, og som er uttrykt i vårt idégrunnlag, utfordres
også av flere andre forhold. Ett er vårt menneske-, natur- og samfunnssyn, uttrykt ved det vi
kaller frilynt. Det å invitere til reflekterende samtaler for å myndiggjøre og danne unge
mennesker til en fri og kritisk tenkning som ansvarlige medborgere i de små og store
sammenhenger her i verden, er ingen enkel øvelse i dagens samfunn. Utfordringene er både å
ha et bevisst og innforlivet og levet forhold til det frilynte i praksis på skolen, om det er i
rekrutteringsarbeidet, i ‘klasserommet’ eller i hvordan vi ellers forholder oss til hverandre, og
å kunne kommunisere dette til omverdenen, for eksempel i kontakt med politikere og media
og i rekrutterings-arbeidet.
I frilynt folkehøgskole har vi i sakens natur ikke et religiøst livssyn og symbolspråk å lene oss på.
Dermed heller ikke tunge institusjoner som kan hjelpe oss å dra lasset. Det må vi helt og holdet
gjøre selv ved de to relativt små organisasjonene vi har etablert, Folkehøgskoleforbundet
(etablert i 1905) og Informasjonskontoret for folkehøgskolen (etablert i 1969).
Tradisjonelt har forbundet, under skiftende navn, organisert norsk frilynt folkehøgskole ved vi
som jobber her, lærere, rektor og praktisk personale. Forbundet er, som vedtektene også
uttrykker, en idé-, utviklings- og fagorganisasjon. Informasjonskontoret har siden kommet til
for å hjelpe skolene i rekrutteringsarbeidet, basert på forbundets uttrykte idégrunnlag.
Slik organisasjonssamfunnet imidlertid har utviklet seg, blant annet at vi fra 2006 også ble en
tydeligere fagforening, er det i dag stadig mer utfordrende å leve opp til én skole, ett
personale. Vi opplever for eksempel at det er stadig mindre selvsagt at nye rektorer melder
seg inn i forbundet. En rekke rektorer har også uttrykt en vedvarende og stigende frustrasjon
over å oppleve at de ikke har en tydeligere arena og påvirkning for drøftinger av
folkehøgskolepolitiske spørsmål og lederutfordringer, slik det blant annet kommer til uttrykk i
et brev undertegnet av 43 rektorer til folkehøgskoleorganisasjonene i oktober i fjor.
Stilt overfor de utfordringer vi kan se, har styret stilt seg spørsmålet om hvordan vi kan styrke
(frilynt) folkehøgskole fremover. Med utgangspunkt i det ansvaret idé- og prinsipprogrammet
med prioriterte områder (blant annet punktet: Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et
spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre viktige forhold for frilynt folkehøgskole sett i
lyset av eventuell omorganisering av det felles informasjonsarbeidet eller andre initiativ til
omorganiseringer) gir styret, har vi derfor sammen med informasjonskontoret i juni i fjor
startet et arbeid for å se på hvordan vi ved å forene kreftene kan styrke frilynt folkehøgskole.
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Orientering om arbeidet med frilynt

Her følger en orientering om hvilke områder det arbeides spesielt med for å styrke frilynt
folkehøgskole:
Tenketank for frilynt folkehøgskole:
• En tenketank for frilynt folkehøgskole kan ved rett sammensetning og tid til
rådighet, ha mulighet for å komme med analyser og innspill til debatt og
videreutvikling av norsk frilynt folkehøgskole. I skrivende stund gjenstår det å
bestemme seg for hvem som bør delta i en slik tenketank, og på hvilket mandat
(hva) og hvordan finansiert.
Synliggjøring av begrepet frilynt og frilynt folkehøgskole
• En annen innsats er å forsøke å tydeliggjøre hvilket verdigrunnlag vi bygger på, hva
frilynt står for, slik at dette kan brukes i markedsføringen.
• Til dette hører også å finne gode skoleprosjekter som kan synliggjøre de frilynte
folkehøgskolene.
• Samtidig er vi i gang med å etablere en egen kanal/plattform i sosiale media for
debatt/innspill/eksempler. En tenketank kan her spille inn analyser, ideer og
argument til debatt.
Hjelp til skolene og medlemmene
• Materiale/innspill til bruk på personaldager mv.
• Generell hjelp til (innholds-)markedsføring
• Spesiell hjelp til nettsider/sosiale medier, evt. i perioder (sommer?)
Samarbeid med andre organisasjoner
• I større prosjekter bør vi søke et samarbeid med andre organisasjoner som står oss
verdimessig nært, til for eksempel å realisere en lansering av Frirommet eller andre
ideer.
• Vi kan også bli bedre til å delta i andre organisasjoners arrangement.
• I denne sammenhengen bør skolene løftes frem som ressurs for organisasjoner
lokalt, samtidig som lokale organisasjoner kan være en ressurs for skolene.
Felles organisasjon?
• For å samle kreftene/ressursene under én felles strategi for å styrke arbeidet for
norsk frilynt folkehøgskole, har styret sammen med styret i informasjonskontoret,
vedtatt å ta frem forslag til hvordan en felles medlems- og skolebasert organisasjon
på frilynt side kan se ut. Til dette arbeidet har styrene vært enige om følgende
ramme eller mandat:

12

MANDAT
Norsk folkehøgskole er fremover utfordret av synkende ungdomskull, hardere
politiske prioriteringer og andre generelle og omseggripende utfordringer i
samfunnet knyttet til bærekraft og skolepolitikk. Styrene i IF og FHF ønsker derfor å
utforske muligheten for, gjennom en felles organisasjon for frilynt folkehøgskole å
legge til rette for felles strategi for alle sider ved det å være frilynt folkehøgskole,
samle ressurser for å få til et kvalitativt og mer effektivt arbeid, samtidig som en
felles organisasjon bidrar til å redusere sårbarhet for våre relativt små skoler i en
stadig skjerpet konkurransesituasjon.
Styrene i FHF og IF ber derfor om at det med utgangspunkt i dagens ressursnivå
utarbeides et forslag til en best mulig felles organisasjon for frilynt folkehøgskole.
Forslaget til felles organisasjon skal:
o inneholde begrunnet forslag til hensikt/formål, navn og innretning
(vedtekter)
o sannsynliggjøre at forslaget vil fremme og tjene frilynt folkehøgskole – og
skoleslaget – bedre og lengre enn i dag
o løse oppgaver for skolene og de ansatte bedre og lengre enn i dag
(arbeidsgiver/arbeidstaker må løses), inkludert samarbeid med andre
folkehøgskoleorganisasjoner
o være robust, tåle kriser og konflikter, internt som eksternt
o inkludere forslag til framdrift og forankring
o også inneholde redegjørelse for evt. behov for overgangsperiode og prosess
Et vilkår for forslaget til en ny felles organisasjon er at ansatte i sekretariatene
forsikres om at ansettelsesforholdet ikke trues av forslaget.
Forslaget bør ta høyde for mulighet for full fusjonering i fremtiden / alle skal kunne
bli medlem.
Forslaget utarbeides av leder, ett styremedlem og daglig leder i IF og FHF samt
representant for de ansatte i sekretariatet, og legges fram for styrene senest på
felles styremøte i desember 2019.
Dersom styrene mener at forslag til felles organisasjon svarer på behovene og
tilfredsstiller mandatet, vil forslaget sendes på høring til medlemmene/skolene før
eventuell videre behandling.
Landsmøtet utfordres til rundebordssamtaler på ovenstående arbeid og Hvordan vi merker
eller bør merke det frilynte i skolehverdagen.
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Forslag til vedtak:

Landsmøtet tar orienteringen til etterretning og ber styret merker seg drøftingene og
innspillene i landsmøtet, for å ta disse med seg i det videre arbeidet med hvordan vi kan
styrke frilynt folkehøgskole i årene som kommer.

Sak 15

Folkehøgskolen i front for det grønne skiftet (Tema)
Folkehøgskoleforbundets strategiske mål for arbeidet
med økt bærekraft (Folkehøgskolene 2030)

All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Dette er et vilkår og
et ansvar vi alle deler. Verden opplever akselererende sterke trender i retning av økt
forbruk gjennom globalisering, digitalisering og urbanisering. Utviklingen fører med seg et
økende press på verdens klima, natur og ressurser, samtidig som verdenssamfunnet også i
stigende grad utfordres sosialt, demokratisk og økonomisk. Utfordringene kommer blant
annet til uttrykk i FNs 17 bæredyktighets og utviklingsmål for 2030, som både bør inspirere
og ligge til grunn for folkehøgskolenes anstrengelser for arbeidet for en bæredyktig
fremtid.
Folkehøgskolene har i sin tradisjon et selvpålagt mandat til å bidra til en human og mer
rettferdig og bæredyktig verden. Samtidig er folkehøgskolene i en særlig gunstig posisjon
overfor unge som skal møte de utfordringer og muligheter menneskelig aktivitet byr på for
vårt felles livsrom. Derfor har folkehøgskolene også et spesielt ansvar for å være pådriver
for en bæredyktig fremtid.
Folkehøgskoleforbundet skal derfor bidra til at folkehøgskolene gjennom sin undervisning
og drift utvikler bære- og værekraft som danning, og blir motorer og sterke, relevante og
løsningsorienterte partnere i samfunnets bestrebelser for grønn omstilling til en
bæredyktig fremtid.
Landsmøtet i 2017 har både i idé- og prinsipprogram og i resolusjons form pekt på at
forbundet framover skal intensivere arbeidet for økt bærekraft/bæredyktighet. Dette er
fulgt opp i perioden. Men for å gi arbeidet mer fokus, kraft og retning, følger styret her opp
med forslag om strategiske mål for dette arbeidet, både fram til landsmøtet 2021, hvor
nytt idé- og prinsipprogram vedtas, og med tanke på folkehøgskoleforbundets og
folkehøgskolenes bidrag til å oppfylle FNs utviklingsmål for 2030.

Styrets forslag:

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

Forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar styrets forslag til forbundets strategi for å bidra til at folkehøgskolen
bringes i front for det grønne skiftet.
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Sak 16

Valg

Valgnemnda legger fram innstilling til:

Styret og valgnemnd

Det skal velges for de kommende to år:
• Leder
• Fire styremedlemmer
• Tre varamedlemmer som møter fast i styret
• Valgnemnd for perioden fram til landsmøtet 2021, tre personer

Utvalg

Det skal velges for kommende to år:
• Fire medlemmer av lærerutvalget
• Fire medlemmer av utvalg for praktisk personale
• To medlemmer av skoleutviklingsutvalget
Det vises til:
• Valgnemndas innstilling

Andre valg

I tillegg skal det velges:
• Revisor
Styrets innstilling:
Revisor: Revisorgruppen Akershus AS

Vedtak
Styreleder:
Styremedlemmer (4):
Varamedlemmer (3):
1. vara:
2. vara:
3. vara:
Valgnemnd 2019-2021 (3):
15

Lærerutvalget (4):
Utvalg for praktisk personale:
Skoleutviklingsutvalget (2):
Revisor (1):
-
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Melding for perioden 2017-2019
Landsmøtet 2019, Skogn folkehøgskole

Meldingen oppsummerer hovedtrekk i aktivitetene til Folkehøgskoleforbundet i
landsmøteperioden 2017 til 2019. Aktivitetene baserer seg på Idé- og
prinsipprogram med prioriterte områder 2017-2021 og styrets fokus for perioden
2017-2019.
Folkehøgskoleforbundet har i perioden arbeidet med alle de tre hovedområdene
idégrunnlag og innhold i folkehøgskolen, rammevilkår og myndighetskontakt samt
arbeidslivsspørsmål.
Det foreligger egne årsmeldinger for det pedagogiske utviklingsarbeidet og
Folkehøgskolerådet, inklusiv internasjonalt utvalg, økonomiutvalget og fondet for
folkehøgskolen.
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Folkehøgskoleforbundet har følgende formål (§ 2 i vedtektene)
2.1
2.2
2.3
2.4

Folkehøgskoleforbundet er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole.
Folkehøgskoleforbundet skal ta i vare medlemmene sine interesser når det gjeld lønns- og arbeidsforhold.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for dei idear den frilynte folkehøgskolen byggjer på og fremje
folkehøgskolen sin innverknad og plass i det norske samfunnet.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og tenelege rammevilkår for norsk folkehøgskole.

2.5

Folkehøgskoleforbundet skal drive studie-, utviklings- og opplysningsverksemd.

Prioriterte områder for Folkehøgskoleforbundet 2017-2021 (del C i Idé- og prinsipprogram)
På bakgrunn av idé- og prinsipprogram skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt fokus på følgende saker i
de kommende fire år:

Idé- og utviklingsarbeid
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.

•

Her under skal Folkehøgskoleforbundet bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolens idégrunnlag og virke
for alle nye medarbeidere i folkehøgskolene.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i pedagogikk for
folkehøgskolelærere.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å etablere kurstilbud i veiledning for alle ansatte.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget.

•

Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre viktige forhold
for frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det felles informasjonsarbeidet eller andre
initiativ til omorganiseringer.

•

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

Arbeid i dialog med myndighetene
•

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

•

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

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

•

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

Arbeidslivsfeltet
•

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

•

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

•

Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle opplæring og oppfølging av tillitsvaldarbeid.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å videreutvikle den norske tre-parts-modellen i utdanningssektoren og de
overordna rammevilkårene for ansatte i arbeidsmiljøloven mv.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å opprettholde dagens ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning,
herunder AFP og særaldersgrenser.

•

Folkehøgskoleforbundet skal utarbeide bærekraftmål og handlingsplan for å nå disse, herunder redusering av
klimaavtrykk, som følge av egen virksomhet.

Med bakgrunn i vedtekter for FHF, Idé- og prinsipprogram 2017-2021 og protokoll fra landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet 2017 drøftet styret hva det ønsker å ha spesielt fokus på i styreperioden (2017-2019).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bærekraft, herunder hva vi mener bør gjøres og hvordan, avtalemal for klima-avtale, fokus på reise, klima,
bærekraft, foreslå HP utarbeides på rektormøtet 2018 og bærekraftmål i FHF
Studiereisene, betydning, relevans
Sangen/hvordan fremme sangen/sangboka
Idéarbeidet i fbm. evt. endringer i organiseringen av norsk folkehøgskole
Særavtalen
Bli begripelige i fht. til begrepet frilynt/ Initiativ til rundebordssamtale med Frilynt Norge
Rekruttering HP
Landsmøtet 2019
Livsmestring i folkehøgskolen
Utdanning i folkehøgskolepedagogikk. Viktigheten av folkehøgskoledidaktikk
Styrekurs/styreopplæring
Arbeide med innhold til lov og forskrift i fht godkjente elevplasser ved folkehøgskoolene
Forslag om å heve minsteelevtall til 75 for folkehøgskoler
Mal for livsfasepolitikk
Plan for å besøke alle lokallag innen landsmøtet 2019
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Sammendrag

Styret takker for tilliten i perioden som har gått og for arbeidet som blir utført av medlemmer og tillitsvalgte rundt om
på skolene og i utvalgene. Det er mange som står på for å holde folkehøgskoleideen og organisasjonen levende. I norsk
sammenheng er Folkehøgskoleforbundet en relativt liten organisasjon, men stor og særdeles viktig for alle vi som har
vårt daglige virke i folkehøgskolen, om det er som lærer, rektor/inspektør eller praktisk personale. Tross begrenset
økonomi viser meldingen med all tydelighet det omfattende og viktige arbeidet Folkehøgskoleforbundet daglig utfører.
Vedtatt justert idé- og prinsipprogram med prioriterte områder for 2017-2021 på landsmøtet i 2017 har dannet
grunnlaget for styrets prioriteringer i perioden. Her heter det blant annet at Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for at
folkehøgskolen oppleves som moderne og relevant og bidrar til et utvidet praktisk, etisk og estetisk grunnlag for all
menneskelig virksomhet. Folkehøgskole i vår tid vil derfor blant annet ha et fokus på:
•
•
•
•
•
•
•

det enkeltes menneskes evne til livsmestring og deltakelse i samfunnet,
det enkelte menneskes helse, psykisk som fysisk,
å forsvare og videreutvikle folkelige fellesskaper og folkestyrte samfunn,
å arbeide aktivt for økologisk bevissthet og respekt for naturen og dens mangfold,
den teknologiske utviklingens muligheter og samtidig hvordan den utfordrer mennesket og livet på jorda,
globaliseringens muligheter og utfordringer med økt migrasjon og tilgang til kulturelt mangfold,
en økonomisk og sosial rettferdig og fredelig utvikling for alle.

Hovedtrekkene i arbeidet til forbundet i 2017-2019 følger på de neste sidene, sortert etter prioriterte områder for
fireårsperioden 2017-2021.
I tillegg til den daglige drift og gjennomføring av landsmøtevedtak, har perioden vært preget av arbeid med
idégrunnlaget til folkehøgskolen, sikring av statstilskuddet til skolene, igangsetting og gjennomføring av flere større
utviklingsprosjekter, inkludert etablering av formelt videreutdanningstilbud for rektorer og lærere i folkehøgskolen.
Folkehøgskoleuka er nå fast etablert i andre uke av august, hvor vi samler en rekke kurs for nye og mer erfarne ansatte i
folkehøgskolen. Fra Solidaritetsfondet er det utbetalt til sammen 210 000 kroner til utviklingsprosjekter hvor
folkehøgskoler er involvert. Samtidig er det utlyst inntil til sammen 60 000 kroner i stipend og forskningsmidler.
Perioden har også vært preget av flere initiativer til å se på rektorenes plass i organisasjonen, organiseringen av norsk
folkehøgskole og spørsmålet om hvordan styrke frilynt folkehøgskole inn i en usikker og krevende fremtid.
Folkehøgskoleforbundet har gitt ut medlemsbladet Folkehøgskolen etter planen med fem nummer hvert år. Videre har
vi lansert og videreutviklet nye nettsider samt regelmessig gitt ut medlemsnytt elektronisk. Kommunikasjonsstrategien i
forbundet er under vurdering med ny generalsekretær på plass.
Forbundets generalsekretær siden 2005, Knut Simble sluttet til februar 2019. Vi takker ham for en solid og uvurderlig
innsats. Samtidig ønsker vi ny generalsekretær Angelina K. Christiansen velkommen til en spennende, krevende og
givende jobb for ansatte og skolene.
I perioden har også Folkehøgskolerådet skiftet sekretær/daglig leder. Vi takker Odd Arild Netland for en uvurderlig
innsats for norsk folkehøgskole siden 1996. Og vi ønsker Christian Tynning Bjørnø velkommen som ny sekretær/daglig
leder for det viktige politiske arbeidet for skoleslaget. Forbundslederen har i perioden vært leder av Folkehøgskolerådet.
Folkehøgskoleforbundet samarbeider tett med Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) til beste for de frilynte
folkehøgskolene og med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) om viktige forhandlinger og avtaler som gjelder
begge organisasjoners medlemmer. Felles resepsjon og kontorlokaler i Øvre Vollgate 13, Oslo, legger forholdene til rette
for dette samarbeidet. Byggeier har imidlertid sagt opp leieavtalen, og nye lokaler må finnes i snarlig fremtid.
I en verden preget av økende globalisering, urbanisering, og en akselererende digital utvikling med økende press på
jordens klima og ressurser og den enkelte og den enkeltes plass i de store og små sammenhenger, er det viktig å ha
fokus på hvordan frilynt folkehøgskole kan bidra til å bringe folkehøgskolene i front av det grønne skiftet. Av samme
grunn har styret forberedt landsmøtet i 2019 med Folkehøgskolen i front for det grønne skiftet som overskrift.
Hverdagen i Folkehøgskoleforbundet er spennende og preges ellers av et stort antall henvendelser med et bredt spekter
av spørsmål innenfor alle forbundets virkeområder.
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Idé- og utviklingsarbeid
En del faste aktiviteter går igjen fra år til år. Disse bidrar hver på sin måte til å støtte idé- og utviklings-arbeidet i frilynt
folkehøgskole. Den videre oversikten over gjennomførte aktiviteter er sortert etter prioriterte områder i idé- og
prinsipprogrammet:
•

Folkehøgskoleforbundet skal gjennom skoleutviklingsarbeidet bidra til refleksjon og utvikling av sammenhengen
mellom skoleslagets og den enkelte skoles idé- og verdigrunnlag og dens praksis. I dette arbeidet skal
Folkehøgskoleforbundet ha et bredt fokus på både faglig, etisk, estetisk og demokratisk danning.
Idé-grunnlaget klinger med og begrunner all aktivitet i forbundet internt og i samarbeid med eksterne. I perioden
har innsatsen hovedsakelig dreid seg om å gjennomføre prosjektet Praksisbrua, hvor en rekke skoler utforsker
sammenhengen mellom eget verdigrunnlag og formål på den ene siden, og praksis på skolen på den andre.
Samtidig er folkehøgskolens idé- og verdigrunnlag tema i lederutdanningen med USN, i planleggingen av en egen
folkehøgskolenes PPU, inkludert arbeidet med en egen «lærebok» i folkehøgskolepedagogikk, også i samarbeid
med USN, på ledersamlinger, i kurs for nye i folkehøgskolen, på styrekurs, og i utallige innlegg. Det er også i
perioden satt i gang et arbeid sammen med IF om hvordan fremme det frilynte og frilynt folkehøgskole. Dette
blir også tema på kommende landsmøte.
Forbundet ønsker videre å etablere en folkehøgskolenes tenketank, der sammenhengen mellom samfunnet og
folkehøgskolen inn i en svært uforutsigbar og krevende fremtid skal utforskes, og derved bidra med grunnlag.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at skolene har et spesielt fokus på en bærekraftig utvikling, inkludert at
skolene aktivt arbeider for å redusere klimaavtrykket som følge av skolenes drift og aktiviteter.
Forbundet har bidratt til fokus på bærekraft, blant annet gjennom prosjektet aksjonslæring og bærekraft, tema
på lederforum og rektorsamlinger og i innlegg i bladet og på nettet. Våren 2019 vurderes det hvordan vi sammen
kan komme videre i arbeidet for økt bærekraft. Styret har i perioden drøftet ulike tilnærminger og vil på
landsmøtet i 2019 legge fram forslag til forbundets strategi for dette arbeidet.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til en refleksjon over de prinsipielle utfordringene som knytter seg til skolenes
studiereiser og videreutvikling av kvaliteten på skolenes studiereiseopplegg.
I tillegg til å bringe debatten i bladet, på bloggen og som tema på ulike møteplasser, var ett av kursa under
folkehøgskoleuka i 2018 viet den gode studiereisen.
Ved internasjonal sekretær og internasjonalt utvalg i Folkehøgskolerådet har det blant annet via internasjonalt
seminar og andre kanaler blitt utarbeidet en plakat med Globalvettregler, som påminner og huskeliste for
vurderinger inn mot planlegging og gjennomføring av studiereiser og internasjonale opplegg.

•

Folkehøgskoleforbundet skal hjelpe skolene i arbeidet for elevenes fysiske og psykiske helse og livsmestring.
I perioden har det vært satset på prosjektet Mellom solskinn og ruskevær for å bidra til økt kompetanse og
bevissthet i arbeidet med elevenes psykiske helse og livsmestring. Videre har forbundet vært medarrangør av en
nordisk konferanse om psykisk helse og livsmestring våren 2018. Gjennom Folkehøgskolerådet har vi tatt opp
elevenes fysiske læringsmiljø og sikkerhet, som også var hovedtema på rektormøtet i januar 2019, hvor blant
annet Arbeidstilsynet deltok.

•

Folkehøgskoleforbundet skal medvirke til å fremme sangen i folkehøgskolen ved å gi ut revidert utgave av
sangboka, her under å vurdere app-løsning og mulighet for særtrykk for skolene.
Arbeidet pågår ved dialog med forlaget Cappelen Damm og spørreundersøkelse til skolene om formatet på ny
utgave av sangboka, samt vilkårene knyttet til en eventuell app-løsning i tillegg til boka. Det er et mål å ha en ny
utgave av sangboka klar for lansering senest på landsmøtet i 2021.
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Sammen med IF arbeider forbundet også for et prosjekt med skolene for å fremme sangen på skolene og i
lokalmiljøet der skolene ligger, samt på andre måter. I tillegg synges det på alle større arrangementer der
forbundet er ansvarlig eller medansvarlig arrangør.
•

Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.
Spesielt gjennom etableringen av utvalgene for lærere, praktisk ansatte og rektorene samt
skoleutviklingsutvalget har forbundet ved seniorrådgiver for pedagogisk utvikling fått mange gode innspill til
aktuelle kurs for de ulike yrkesgruppene i folkehøgskolene.
Det er nå gjennomført en første runde av kurs for ulike grupper innen praktisk personale, arrangert økonomikurs
(gjennom FHSR) og en rekke temakurs gjennom etableringen av Folkehøgskoleuka andre uke av august hvert år
(på Skiringssal folkehøyskole i 2017, og på Sund folkehøgskole i 2018, da skolen da var 150 år som landets eldste
folkehøgskole i drift).
I tillegg har vi tilbudt og gjennomført kurs for ansattes representant, rektor og andre styremedlemmer og -ledere
i styrene for folkehøgskolene.
Vinteren 2018 avsluttet første kull rektorskolen i folkehøgskolen, det modulbaserte videreutdannings-tilbudet
Verdibasert endringsledelse. Utdanningen er på masternivå og skjer i samarbeid med USN. Oppstart av andre kull
er planlagt til juni 2019.
Hvert år gjennomfører vi dessuten tillitsvalgtkonferansen, med kurs for nye tillitsvalgte i forkant. I perioden har
styret utarbeidet et modulbasert opplegg for videre oppfølging og opplæring av tillitsvalgte, som skal prøves ut
første gang våren 2019.

•

Her under skal Folkehøgskoleforbundet bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolens idégrunnlag og virke for
alle nye medarbeidere i folkehøgskolene.
Hvert år arrangerer forbundet nå Folkehøgskoleuka andre uke av august. Denne inkluderer kurs for nye lærere,
praktisk personale og rektorer/skoleledere. Kursene er godt besøkt og evaluert.
I tillegg gis det hvert år ut heftete Velkommen i folkehøgskolen til de ulike yrkesgruppene i folkehøgskolen.
Alle nye tilbys også vår reviderte utgave av Grundtvig for nybegynnere, og alle oss andre..
Forbundet har i perioden også arrangert kurs for (nye) styremedlemmer (Oslo), inkludert ansattes representant, i
styrearbeid ved en folkehøgskole. I kurs for skolestyremedlemmer og i møter med styrer på skolene formidler
forbundet folkehøgskolens idégrunnlag og gir informasjon om aktuelle lover og forskrifter og gir gode råd om
styrearbeid, rekrutteringspolitikk, arbeidsvilkår, økonomi og andre forhold.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i pedagogikk for
folkehøgskolelærere.
Det har i hele perioden vært arbeidet sammen med USN om etablering av en PPU for folkehøgskolelærere.
PPUen skal bestå av fire moduler, der to av modulene retter seg spesielt mot arbeid i folkehøgskolen. De to
andre modulene skal sikre at PPUen kvalifiserer til arbeid også i andre skoleslag.
Arbeidet har vært krevende, både fordi det i perioden har pågått en omlegging av rammene for PPU generelt,
omlegging fra høgskole til universitet for USN og fordi det må skaffes ekstra ressurser for å realisere tilbudet
uten å gjøre det til et betalingsstudium. Målet er å tilby PPUen fra høsten 2019.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å etablere kurstilbud i veiledning for alle ansatte.
Dette punktet må det fokuseres på i kommende toårsperiode, både gjennom en videreføring av
mentorordningen og for andre ansatte.
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•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget.
Gjennom PU-rådgivers virksomhet planlegges og gjennomføres det relevante utviklingsprosjekter i frilynt
folkehøgskole. I perioden har forbundet deltatt aktivt i å kartlegge hva som finnes av forskning på norsk og
nordisk folkehøgskole. Arbeidet har mye skjedd gjennom samarbeidet med de øvrige nordiske lands
organisasjoner i Nordisk folkehøgskoleråd, som våren 2018 hadde forskning på folkehøgskolen som tema.
I tillegg til i perioden å ha deltatt i en rekke enkeltskolers utviklingsarbeider, er vårt verktøy Linjeutvikleren
benyttet på flere skoler i deres arbeid for å videreutvikle linjetilbudet.
I skoleåret 2016-17 og 2017-18 er det gjennomført en forsøksordning med mentortilbud til elever på
folkehøgskole uten å ha fullført videregående opplæring. Hensikten med pilotprosjektet, som er finansiert av
Kunnskapsdepartementet, er å utforske hvordan folkehøgskolene kan bidra til økt motivasjon for å fullføre
videregående opplæring. Pilotprosjektet er fulgt og evaluert av USN.
Folkehøgskoleforbundet har også i denne perioden vært involvert i masteroppgaver på folkehøgskole og
folkehøgskolepedagogikk.
Vinteren 2019 er det lyst ut midler fra Forskningsfondet i forbundet.

•

Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre viktige forhold for
frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det felles informasjonsarbeidet eller andre
initiativ til omorganiseringer.
Utredningen mellom IF og IKF har medført initiativer til et tettere samarbeid mellom informasjonskontorene,
men så langt ikke ført til endringer i selve organiseringen av det felles informasjonsarbeidet i folkehøgskolen.
Mellom IF og forbundet er det fra sommeren 2018 satt i gang et arbeid for å vurdere hvordan vi sammen kan
arbeide for å styrke frilyntfolkehøgskole. I den grad dette initiativet eller andre initiativer vil materialisere seg i et
tettere samarbeid, eventuelt planer om fusjon, vil dette måtte forankres i forbundet på alle nivå.

•

Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten der det er relevant.
Det er først og fremst internt i folkehøgskolen og mellom folkehøgskoleorganisasjoner i Norden at forbudet fører
og deltar i debatter om idé, verdigrunnlag og pedagogikk. Denne føres også i fora med samarbeidspartnere som i
Virkes skolepolitiske tenketank, der forbundet er representert, og på nettet. Som leder av Folkehøgskolerådet
har forbundets leder høsten 2017 deltatt i debatt i Dagsnytt 18 om statsbudsjettet (2018) og i andre fora.
Folkehøgskoleforbundet har siden etableringen av Arendalsuka arbeidet aktivt for at folkehøgskolene skal være
representert og synlige i dette norske folkemøtet hvert år i august. Forbundet har derfor også i denne perioden
vært representert med stand i politisk gate under Arendalsuka både i 2017 (med tema bærekraft) og 2018 (med
tema demokrati), og vil følge opp med stand også i august 2019.
Folkehøgskoleforbundet vil fortsette å arbeide for å etablere en regelmessig felles informasjon til
politikere, media og samfunnet ellers.
Internasjonalt arbeid skjer på flere plan, både gjennom forbundets nettverk og utviklingsarbeid, samt gjennom
Folkehøgskolerådet, inkludert aktivitetene til internasjonalt utvalg og sekretær. Det arbeides for god kontakt
mellom norske og andre nordiske folkehøgskoler og folkehøgskoleorganisasjoner for at folkehøgskoler kan delta i
relevante nasjonale, nordiske og internasjonale prosjekt under egnede programmer. På politisk nivå er forbundet
representert ved leder i Nordisk folkehøgskoleråd (NFR). I perioden har NFR spesielt arbeidet for å fjerne
økonomiske grensehinder for ungdom som ønsker å gå på folkehøgskole i et annet nordisk land.
Folkehøgskolerådet er assosiert medlem av EAEA (European Association for the Education of Adults).
Solidaritetskontingenten på 0,05 % finansierer utdeling av midler fra Solidaritetsfondet til internasjonale
solidaritetsprosjekter, primært i regi av folkehøgskolene. I perioden 2017 til 2019 bevilget styret til sammen kr
210 000,- til internasjonale solidaritetsprosjekter knyttet til fem folkehøgskoler.
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Arbeid i dialog med myndighetene
•

Folkehøgskoleforbundet har et vedvarende fokus på så gode rammevilkår til folkehøgskolene som mulig i form av
lov, forskrift, oppfølging av disse samt statstilskudd. I kommende periode skal Folkehøgskoleforbundet arbeide for
at elever på folkehøgskole får rett til samme studiestøtte som i øvrig høyere utdanning og ellers være spesielt
oppmerksom på eventuelle politiske signal om endringer på folkehøgskolefeltet.
Det politiske arbeidet er i hovedsak kanalisert gjennom Folkehøgskolerådet, hvor Odd Arild Netland primo 2018
ble avløst av Christian Tynning Bjørnø som rådets sekretær og daglige leder.
Folkehøgskoleforbundet har etablert en skolepolitisk plattform som grunnlag for arbeidet forbundet gjør inn mot
samarbeidsorganer i og utenfor folkehøgskolen. Skolepolitisk plattform skal revideres i kommende landsmøte.
Forbundet har gjennom Folkehøgskolerådet overfor styresmaktene i møter, høringer og annen kontakt aktivt
søkt å fremme og verne om idégrunnlaget, egenarten og særstillingen til skoleslaget og for at anseelsen til
folkehøgskolen øker på både politisk og administrativt nivå. Folkehøgskolenes stand i politisk gate i Arendalsuka
bidrar også til synlighet på hva folkehøgskolene bidrar med og til mange samtaler med politikere og andre
samfunnsaktører.
I perioden har det lykkes å opprettholde og forsterke tilskuddet til folkehøgskolene, samtidig som flere nye
skoler er blitt godkjent. Fokuset vil i fortsettelsen være på å få til flere plasser på eksisterende skoler.
Forbundet har plass i Virkes skolepolitiske tenketank. Via denne og direkte via FHSR bidrar forbundet med
innspill i den skolepolitiske debatten generelt og inn mot Lied-utvalget spesielt, som skal vurdere forslag til
endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring.
I perioden har det vært gjennomført pilotprosjekt om mentorordning i folkehøgskolen til elever uten fullført
videregående opplæring, finansiert av Kunnskapsdepartementet og evaluert av USN.
Politisk har perioden ellers vært preget av arbeidet med å få beholde tilskudd til korte kurs i folkehøgskolen. Med
etableringen av ny utvidet regjering i januar 2019 og formuleringer i denne regjeringens plattform, er vilkårene
for dette arbeidet atskillig forverret. Samtidig er det en gryende oppmerksomhet på en del folkehøgskolers
tilbud til andreårselever og stipendiater.
Det har ikke lykkes å få utvidet elever på folkehøgskole sin rett til studiestøtte på samme nivå som annen høyere
utdanning. Dette arbeidet vil derfor fortsette. Det samme vil arbeidet for å få til etter- og videreutdanningsmidler til ansatte i folkehøgskolen.

•

Her under skal Folkehøgskoleforbundet arbeide for at alle skoler utvikler seg til en levedyktig størrelse for den
enkelte skole.
I tråd med forbundets skolepolitiske plattform arbeides det for både å fjerne forskriftskravet om omfordeling
av godkjente internatplasser minimum hvert femte år, og økt antall plasser til eksisterende og nok antall
plasser til nye skoler.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for støtte fra myndighetene til relevante prosjekt i folkehøgskolen som
mentorprosjekt, innsats for psykisk helse, innsats for unge flyktninger og prosjekt om demokrati og bærekraft,
samt forsking på folkehøgskole.
Gjennom kontaktene med Kunnskapsdepartementet er det i perioden arbeidet med å få til finansiering også av
et tredje og utvidet pilotprosjekt om mentorordningen i folkehøgskolen, uten så langt å ha lykkes. Arbeidet vil
intensiveres denne våren, blant annet inn mot Utdanningsdirektoratet.
Siden antallet flyktninger til Norge er sterkt begrenset de seneste årene, har det hverken vært samme behov
for plasser på folkehøgskolene eller vilje til å finansiere slike fra myndighetens side.
Det er i perioden innledet samtaler med mulige samarbeidspartnere for å søke om midler til å styrke
demokratiet, for eksempel via introduksjon av Friromsdebatt som ny utvidet politisk debattform og innsatser
for å øke førstegangsvelgernes valgdeltakelse.
Fokus på bærekraft fremover vil aktualisere mulig statlig støtte til prosjekter og forskning.
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•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for økt statlig tilskudd for finansiering av etter- og videreutdanning av
lærere i folkehøgskolen.
Overfor regjeringen er det i begge årene i perioden lagt inn krav om støtte til etter- og videreutdanning av lærere
og andre ansatte i folkehøgskolen, uten at dette så langt har ført frem. Det arbeides samtidig også for å få
etablert et antall studieplasser ved USN til PPU i folkehøgskolepedagogikk.

Arbeidslivsfeltet
•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og rettferdige arbeidsforhold for alle medlemmer, til beste for
skoleslaget. I perioden skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt fokus på rekruttering av nye medlemmer og
holde fast på eksisterende, styrke tillitsvaltopplæring og – oppfølging, nye særavtaler og vurdere yrkesetikk og
etablering av livsfasepolitikk.
Folkehøgskoleforbundet arbeider hele tiden for at vi skal være den beste og mest naturlige
fagforeningsorganisasjonen for lærer, rektor og praktisk personale. Etablering av brosjyreserien Velkommen i
folkehøgskolen er videreført og distribuert hvert år, både på skolene og på kurs for nye ansatte, som er viktig
supplerende kanal for nå nye medarbeidere på skolene. Magasinet vårt Folkehøgskolen, nye nettsider, både
egne og på Facebook, kurs og konferanser samt møter med lokallag/skoler er også viktige kanaler for å
synliggjøre det omfattende arbeidet forbundet hver dag gjør for norsk folkehøgskole og medlemmene.
Etablering av utvalgene for lærere, rektorer og praktisk personale bidrar til å øke synligheten på skolene og
relevansen i tilbudene forbundet initierer, stadig oftere på bakgrunn av ønsker fra medlemmene. Utvalgene og
kurs for ulike grupper ansatte bidrar i arbeidet for å beholde medlemmer og at nye og uorganiserte melder seg
inn i forbundet. Etableringen av et stipend for kurs og utdanning for medlemmer utvider medlemstilbudet.
Personlig kontakt og oppfølging av enkelte, for eksempel ved bistand i personalsaker ved skolene og
informasjonsarbeidet generelt er også viktig med hensyn til medlemskap.
Distriktvise drøftingsdager er en viktig arena å treffe mange skoler/ansatte og medlemmer. Vi er aktivt i kontakt
med alle arrangørskoler i forkant av drøftingsdagene for å få plass i programmet.
Fundamentet for at vårt forbund skal lykkes i arbeidet for skoleslaget og medlemmene er engasjementet og
aktivitetene vi sammen kan få til på hver skole ved lokallaget og lokallagsleder/lokalt tillitsvalg. Det er derfor
avgjørende at hver skole har lokallagsleder og at dette vervet er så attraktivt som mulig. Derfor har forbundet
utarbeidet et desentralisert og modulbasert oppfølgings- og opplæringsprogram for tillitsvalgte. Det er et mål å
starte å teste første del av programmet denne våren.
Hvert år gjennomfører forbundet, sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), en tredagers
konferanse for tillitsvalgte samt kurs for nye tillitsvalgte. Foruten vanlige tillitsvalgtsaker som regel- og
avtaleverk, lønnsoppgjør og partsforhold/tillitsvalgtrollen, har det vært et spesielt fokus på sentrale og lokale
særavtaler, hvor det nå er utarbeidet mal til hjelp i det å sikre gode, lokale særavtaler. Et tilbakevendende tema
er omstillingsprosesser ved skolene og timebruk på studiereiser. Forbundet har dessuten utarbeidet en mal for
varslingsrutiner.
Gjennom samarbeidsavtalen med NKF, Utdanningsforbundet og dermed UNIO-samarbeidet, sikrer vi nødvendig
medvirkning i arbeidet med å fremme krav som sikrer medlemmene de beste lønns- og arbeidsforhold som
gjelder for tilsvarende områder. Samarbeidsavtalen med NKF og vår felles samarbeidsavtale med
Utdanningsforbundet fungerer godt og sikrer den nødvendige medvirkningen i arbeidet med lønns- og
arbeidsvilkår. Folkehøgskoleforbundet deltar også i VIRKEs opplæring av de lokale parter og gjennomfører kurs
for styremedlemmer. Samarbeidsavtalene er løpende evaluert.
Særavtalene er i 2018 reforhandlet både på Virke- og KS-området. Det er på Virke-området avtalt å etablere et
partssammensatt utvalg for å komme med innspill til forhandling av særavtalen høsten 2020. Arbeidet i det
partssammensatte utvalget starter i februar i år, og vil sannsynligvis involvere medlemmene via lokallagene i
løpet av neste landsmøteperiode.
Forbundet arbeider for å oppnå gode rutiner ved skolene når det gjelder medvirkning fra de ansatte etter
Hovedavtalen. Dette skjer hovedsakelig ved opplæring via tillitsvalgtkonferansen, besøk i lokallag, utsendelse av
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maler og ‘oppskrifter’ for lokale forhandlinger og lokale særavtaler, samt support av tillitsvalgte på telefon og epost, mv. Likeledes arbeider vi for at mest mulig av lønnsoppgjøret gis i sentrale tillegg og at tariffavtalene for
medlemmene skal være mest mulig harmoniserte og at lønnstillegg blir gitt på objektivt grunnlag. Vi bidrar til å
skolere i lokale forhandlinger der dette er aktuelt.
Sekretariatet bistår ofte skolene med å fastsette ansettelsesvilkår, mv.
Gjennom det pedagogiske utviklingsarbeidet forsøker forbundet å bidra til faglig påfyll, inspirasjon og refleksjon.
Samtidig har vi gjennom Folkehøgskolerådet fremmet krav om egen pott til etter- og videreutdanning av lærere i
folkehøgskolen, samtidig som vi gjennom Utdanningsforbundet arbeider for at lærere i folkehøgskolen kan
inkluderes i de offentlige satsningene for etter- og videreutdanning av lærere. I både tillitskonferansen og på
Lederforum har vi hatt fokus på nødvendigheten av kompetanseoversikt og –utviklingsplan på den enkelte skole.
•

Folkehøgskoleforbundet skal i perioden videreføre igangsett videreutvikling av Folkehøgskoleforbundet til beste
for alle medlemmene. Dette inkluderer et bedre fungerende lokallagsarbeid og bedre informasjonsflyt i
organisasjonen gjennom e-post, nyhetsbrev, internett og bladet ”Folkehøgskolen”.
Å videreutvikle forbundet er en pågående prosess. I perioden har det spesielt vært jobbet med rektors plass i
organisasjonen. Sammen med rektorutvalget fremmer styret overfor landsmøtet i 2019 forslag om å omgjøre
rektorutvalget til et styre for et landsomfattende lokallag for rektorer med egen tillitsvalgt.
Styret har også utarbeidet forslag om en utvidet, desentralisert og modulbasert tillitsvalgtoppfølging og opplæring, hvor utprøving av modellen starter våren 2019.
På landsmøtet i 2017 lanserte Folkehøgskoleforbundet ny, moderne og mer tjenlig nettløsning. De nye
nettsidene er siden videreutviklet i samarbeid med Informasjonskontoret for folkehøgskolen. På nettsidene
bringes aktuelt og stoff og finner man vedtekter, idé- og prinsipprogram, rundskriv, medlemsnytt, informasjon
om lov og avtaleverk, lønn og arbeidsvilkår, kalender over kurs, møter og aktiviteter og mye mer.
Folkehøgskolen kommer ut med fem nummer i året til medlemmer i Folkehøgskoleforbundet, abonnenter,
skoler og politikere. Bladet er en viktig kanal for medlemmene i FHF og andre interesserte. Tilbakemeldinger
viser at det settes pris på at bladet, og at det gis ut på papir. Samtidig er den elektroniske tilgangen til bladets
innhold forbedret på nett ved etablering av nye nettsider til forbundet. Nr. 5 2018 var viet temaet
Kjønnsidentitet.
Bloggen under frilyntfolkehøgskole.no er kanal for informasjon og debatt og har hatt jevn aktivitet. Innlegg
skjer ofte i forlengelse av bladet Folkehøgskolen eller omvendt. Bloggen utgjør nå en integrert del av den nye
nettløsningen.
Folkehøgskoleforbundet har også side på Facebook og opprettet grupper for ulike yrkesgrupper i
folkehøgskolen. Vi har i perioden også videreutviklet elektronisk medlemsnytt.
Alle medlemmer mottar elektronisk medlemsnytt ca. seks ganger i året. Det sendes i tillegg ut mellom 20 og 30
rundskriv til tillitsvalgte og skolene gjennom året, hvor det gis eller innhentes inn informasjon.
Etter at arkivet er gått igjennom og sortert, har nå forbundets Grundtvig- og folkehøgskolebibliotek blitt
digitalisert og er søkbart på titler. Det gjenstår å gjøre arkivet søkbart via nettet.
Men tilsetting av ny generalsekretær, Angelina K. Christiansen etter Knut Simble, er det startet en
gjennomgang av ansvars- og arbeidsfordeling i sekretariatet, inkludert gjennomgang av forbundets
kommunikasjonsstrategi fremover.

•

Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle opplæring og oppfølging av tillitsvaldarbeid.
Styret og sekretariatet har i perioden utviklet forslag til en utvidet, desentralisert og modulbasert
tillitsvalgtoppfølging og -opplæring. Forslaget innebærer at tillitsvalgte samles i mindre grupper på ulike steder
i landet, eventuelt kombinert med nettbaserte løsninger, for å redusere tidsbruk og kostnader til reiser,
samtidig som vi begrenser belastningen på miljøet. Opplegget er bygd opp over fire moduler, der den første er
kurs for nye tillitsvalgte, som vi har gjennomført hvert år. De tre nye modulene vil fordype seg i ulike aktuelle
tema for de tillitsvalgte og hver inneholde en opplæringsdel, en erfarings- og oppfølgingsdel og tid til å ta opp
aktuell saker ellers. Opplegget ble godt mottatt av de tillitsvalgte på tillitsvalgtkonferansen i 2018. Planen er å
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starte testing av opplegget våren 2019. Til opplegget er det ambisjonen å utvikle et hefte i tillitsvalgtarbeid i
folkehøgskolen, samt styrke tjenestene på nett.
•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å videreutvikle den norske tre-parts-modellen i utdanningssektoren og de
overordna rammevilkårene for ansatte i arbeidsmiljøloven mv.
Ved vår aktive opplæring, bruk og deltakelse i avtaleregimene rundt folkehøgskolen bidrar forbundet aktivt til å
bygge opp under tre-partsmodellen i utdanningssektoren og samfunnet ellers. På tillitsvalgtkonferansene har
det i perioden vært et spesielt fokus på tre-partsmodellen og viktigheten og fordelene med denne.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å opprettholde dagens ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning,
herunder AFP og særaldersgrenser.
I denne perioden har ikke pensjonsordningene vært utfordret. Men det vil de nok komme til å bli i fremtiden,
alt avhengig av hva staten og de sentrale aktørene kommer frem til. Forbundet må derfor, i samarbeid med
avtalepartene, være forberedt på å ha et fokus på pensjon i kommende år.

•

Folkehøgskoleforbundet skal utarbeide bærekraftmål og handlingsplan for å nå disse, herunder redusering av
klimaavtrykk, som følge av egen virksomhet.
Styret har i perioden drøftet dette i de fleste styremøter, og fremmer overfor landsmøtet forslag til strategi for
arbeidet med bærekraftig utvikling fremover. Strategien har som mål å bidra til at folkehøgskolene kommer i
front i det grønne skiftet, og vil legge sterke føringer for forbundets prioriteringer i eget arbeid og
utviklingsarbeid med skolene, i samarbeidet med andre i eller utenfor folkehøgskolen og samfunnet som sådan
fremover.
Gjennom arbeidet i FHSR er vi vinteren og våren 2019 i ferd med å få til et pilotprosjekt for solenergi på
folkehøgskoler, i et samarbeid mellom oss, KNIF, Statskraft og Fjordkraft.

Landsmøtet 2017 og 2019
Landsmøtet i 2017 ble holdt på Elverum folkehøgskole 30. mai til 1. juni. Skolen hadde lagt en flott ramme
for møtet både teknisk og innholdsmessig. Tema på landsmøtet var Fri folkehøgskole for en væredyktig
verden.
Det er et mål at alle lokallag er representert på landsmøtet, som i 2019 holdes på Skogn folkehøgskole i
dagene 27. til 29. mai. Temaet for landsmøtet i 2019 er Folkehøgskolen i front for det grønne skiftet, med
fokus på det frilyntes vilkår, sosialpedagogisk arbeid og værekraft-utfordringer vi står i.

Medlemstall
Pr 1. februar er det totalt 655 (599 april 2017) medlemsoppføringer, som fordeler seg på 502 (463 april 2017)
ordinære medlemmer, 103 (100 april 2017) pensjonister og 48 (36 april 2017) andre (Støttemedlemskap,
studenter, skoler).
Det er imidlertid knyttet en lite usikkerhet til noen av tallene. Det arbeides med å få etablert en bedre
løsning for medlemsregister.

Styret og sekretariatet
Styret fikk etter landsmøtet 2017 denne sammensetningen:
Øyvind Brandt, Nestor, forbundsleder
Jan Martin Medhaug, Follo folkehøgskole
Sivelin Kjølstad, Sogndal folkehøgskule
Kristin Smith, Ringerike folkehøgskole
Ingvar Øydvin, Fosen folkehøgskole
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Varamedlemmer:
1. vara: Ronnie MAG Larsen, Holtekilen/Follo folkehøgskole
2. vara: Line C. Tirslaug, Trøndertun folkehøgskole
3. vara: Ingjerd De Graaff, Romerike folkehøgskole
Sekretariatet i Folkehøgskoleforbundet har kontorfellesskap med Informasjonskontoret for folkehøgskolen
(IF). Alle medarbeiderne utfører i større eller mindre grad arbeid for Folkehøgskoleforbundet. Disse var pr.
31.03.2019 knyttet til kontoret:
Øyvind Brandt, leder i Folkehøgskoleforbundet
Knut Simble, fra 1.12.2018 Angelina K. Christiansen, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet
Sindre Vinje, rådgiver pedagogisk utvikling, Folkehøgskoleforbundet
Dorte Birch, daglig leder i IF
Borgny Underdal Borgersen, økonomileder
Christina Nygaard, kontorsekretær (i permisjon)
Øyvind Krabberød, informasjonsrådgiver og redaktør av Folkehøgskolen
Astrid Fuhr, informasjonsrådgiver
Trude Sandvik, informasjonsrådgiver (i permisjon)
Tone Minerva Kvernen, informasjonsrådgiver (vikar)
Fredrik Underdal Hagen, kontorsekretær (vikar)
Ledervervet i Folkehøgskoleforbundet var pr. 31.03.19 deltidsstilling på 75 % frikjøp + fri etter Hovedavtalen.
Forbundslederen har kontorplass i sekretariatet og hjemmekontor.

Fellesskapet med Informasjonskontoret
Samarbeidet med Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) er verdifullt og nødvendig. Forbundet kjøper
en rekke sekretariatstjenester av IF, samtidig som generalsekretæren utøver veiledning for IF overfor
medlemsskolene. Daglig leder i IF er med på styremøtene i Folkehøgskoleforbundet, og forbundsleder i
Folkehøgskoleforbundet er medlem av styret IF. Samarbeidet omfatter også ulike felles arrangementer som
Lederforum og distriktvise drøftingsdager samt kontakt med skoler.
Vi har et eget felles redaksjonsutvalg for medlemsbladet Folkehøgskolen. Medarbeiderne i Øvre Vollgate står
som vanlig på i arbeidet for det felles beste for folkehøgskolen.
Styret retter en hjertelig takk til alle tilsatte for innsatsen.

Felles utvalg med NKF

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

Folkehøgskolerådet
Øyvind Brandt, leder
Morten Eikenes (IF)
Dag Folkvord (IF)
Edgard Fredriksen/Gunnar Birkeland (NKF), nestleder
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Kjersti Versto Roheim, (NKF)
Kjell Konstali (IKF)
Varamedlem (Folkehøgskoleforbundet): Knut Simble/Angelina K. Christiansen (fra des. 2018), generalsekretær
Sekretær for Folkehøgskolerådet: Odd Arild Netland/Christian Tynning Bjørnø (fra feb. 2018)
Folkehøgskolerådet er fellesorgan mellom FHF, NKF, IF og IKF for arbeid med politiske, økonomiske og
administrative rammevilkår for skolene inn mot myndighetene. Rådet består av seks medlemmer, der FHF/IF
og NKF/IKF har tre medlemmer hver og hvor lederne av styrene til de fire organisasjonene utgjør fire av
medlemmene. Lederne i henholdsvis FHF og NKF bytter på ledervervet to år om gangen. Folkehøgskolerådet
har et økonomiutvalg og et internasjonalt utvalg. Rådet har egen sekretær på heltid.
Viktige saker for rådet er statstilskuddet og fordelingen av dette, inkludert husleietilskudd, tildeling av PUmidler og tildeling av midler for vikar for tillitsvalgte, økonomiske forhold for skolene og det årlige
rektormøtet. Overfor departementet har Folkehøgskolerådet spesielt pekt på nødvendigheten av
forutsigbart, konsekvensjustert statstilskudd og behov for økt maksimalt elevtall på grunn av økt antall elever
ved folkehøgskolene. Det har videre vært arbeidet med lov og forskrift, fremtiden for tilskuddet for kortkurs,
ungdom som går på folkehøgskole og ikke har gjennomført videregående skole (‘Mentorordningen), behovet
for forskning, stipendiatene/2. årselevene i folkehøgskolen, flyktninger på folkehøgskole, aksjonslæring og
bærekraft, samt at studiestøtte for elever på folkehøgskole skal være likeverdig med støtten til studenter ved
annen utdanning etter videregående opplæring.
Folkehøgskolerådet gjennomfører rektormøtet i januar hvert år.
Det vises i øvrig til Folkehøgskolerådets nettsider og årsmeldingene 2017 og 2018 for Folkehøgskolerådet.

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU)
Brita Phuthi, internasjonal sekretær (Folkehøgskolerådet)
Rosane dos Reis
Jakob Steenberg Thompson
samt to representanter fra NKF.
Internasjonalt utvalg er folkehøgskolenes felles organ for internasjonale spørsmål, plassert under
Folkehøgskolerådet og med egen sekretær. Fra 2012 har utvalget to representanter for hver av
organisasjonene.
Internasjonal sekretær har i perioden gjennomført opplegg på en rekke skoler samt seminarer om
internasjonale perspektiver i undervisningen og i det internasjonale engasjementet i folkehøgskolen. På
grunn av reduserte bevilgninger er stillingen redusert til 50 %.
Det vises i øvrig til IUs nettsider og årsmelding for Folkehøgskolerådet.

Økonomiutvalget (ØU)
Johan Smit, økonomisekretær
Dag Folkvord
Inger Veiteberg
samt to representanter fra NKF
Økonomiutvalget er også et underutvalg i Folkehøgskolerådet. Utvalget arbeider med ulike analyser og
anbefalinger når det gjelder folkehøgskolenes økonomi, ikke minst i forhold til statlig tilskudd.
Økonomiutvalget består av to representanter for hver av organisasjonene og sekretær.
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Nordisk folkehøgskoleråd (NFR) (norske medlemmer):

Øyvind Brandt
Edgar Fredriksen/Gunnar Birkeland (NKF)
Odd Arild Netland/Christian Tynning Bjørnø, Folkehøgskolerådet – vararepresentant. (møter fast)
Folkehøgskoleforbundet er medlem i Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) ved forbundsleder. NFR arbeider med
politiske spørsmål som har felles interesse, og skal være en pådriver for samarbeid mellom nordiske
folkehøgskoler og internasjonale prosjekter. NFR støtter forskning på folkehøgskolefeltet i Norden og
arrangerer en nordisk vårkonferanse på Nordisk Folkhögskolan i Kungälv (2018).

Nemnder, råd og utvalg pr. 31.12.2018
Pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole (PU) – Skoleutviklingsutvalget (SU)

Elin Evenrud
Benedicte Hambro
Lars Waade (IF)
Live Hokstad (IF)
Sindre Vinje (sekretariatet)

Rektorutvalget

Sølvi Pedersen, (til høsten 2018) leder
Bjørn Olav Nicolaisen (fra høsten 2017) leder fra høsten 2018
Mona Økland
Knut Søyland
Live Hokstad (fra høsten 2018)

Lærerutvalget

Oddny Røsset
Yngve Beddari
Marianne Jepsen
Cato Jensen

Utvalg for praktisk personale
Henning Olsen
Britt Bø
Arnhild Berg
Marianne Olerud

Fondet for folkehøgskolen:

Folkehøgskolerådet er fondsstyre

Styret for Akademifondet:
Knut Simble

Vonheims venner

Angelina K. Christian

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

Voksenopplæringsforbundet:
Kontaktperson: Øyvind Brandt

Medlemsbladet Folkehøgskolen:
Redaktør:
Øyvind Krabberød

Valnemnd for landsmøteperioden 2017-2019
Tore Haltli
Kjersti Hovland
Hilde Grymyr

Revisor:

Revisjonsgruppen Akershus AS.

Representasjon
Styret generelt:

Styremedlemmene har jamt over hatt denne representasjonen:

-

landsmøtet 2017
konferansen for tillitsvalgte (deler)
distriktvise drøftingsmøter (hjemdistrikt)
jubileer

Forbundslederen spesielt:

Øyvind Brandt har ellers bl.a. hatt følgende representasjon:

-

Leder i Folkehøgskolerådet (sept. 2017-juni 2019)
Nordisk Folkehøgskoleråd
Styremedlem i Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Tillitsvalgtkonferansene
Distriktvise drøftingsdager
Møter, dagsseminar og tilstelninger på skoler (opplegg, jubileer, markeringer)
Rektormøtene
Lederforum
Informasjonskonferansene
Internasjonalt seminar
Samarbeidsutvalget mellom NF og NKF
Kurs for praktisk personale teknisk drift/vaktmester
Styremedlem i Nordiska Folkhögskolan, Kungälv
Diverse andre møter med samarbeidsorganisasjoner som FiVH, Frilynt Norge, Humanistforbundet, VOFO, NVL m.fl.
Utvalgsmøter (rektorutvalget, utvalg for praktisk personale, lærerutvalget)
Seniortreff
Møte med lokallag og tillitsvalgte

Generalsekretæren spesielt:

Knut Simble/Angelina K Christiansen har ellers bl.a. hatt følgende representasjon:

-

Representant i samarbeidsutvalget mellom Folkehøgskoleforbundet og NKF
Møter med Utdanningsforbundet
Forhandlingsmøter med Virke
Forhandlingsmøter med KS
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-

Distriktbaserte drøftingsdager
Rektormøtene
Lederforum
Tillitsvalgtkonferansene
Møter på skoler
Folkehøgskoleuka og kurs for teknisk drift/vaktmestre
Diverse andre samarbeidsmøter med eksterne institusjoner/organisasjoner

---Oslo, mai 2019
Øyvind Brandt (leder)
Jan Martin Medhaug (nestleder)
Sivelin Kjølstad
Kristin Smith
Ingvar Øydvin
Ronnie MAG Larsen
Line C. Tirslaug
Ingjer De Graaff
___________________
Angelina K Christiansen
Generalsekrtær
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Rapport for:

Pedagogisk utviklingsarbeid
i frilynt folkehøgskole
2017 og 2018

0
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Folkehøgskolerådet
Øvre Vollgate 13
0158 Oslo
Oslo, 30.01.2019

Rapport for felles pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole –
2017 og 2018
Organisering
Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver pedagogisk
utvikling og er Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for Folkehøgskolens (IF) felles
ansvar. Sindre Findal Vinje (Seniorrådgiver pedagogisk utvikling) har ledet dette arbeidet siden den
1. april 2013.
Rådgivers ansvar:
Rådgiver for pedagogisk utvikling forestår det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved skoler
tilknyttet Folkehøgskoleforbundet og IF. Dette betyr å
løpende holde seg oppdatert og kartlegge utviklingsbehov ved skolene, i skoleslaget og i
samfunnet ved:
• å årlig foreslå og søke om PU-midler til felles utviklingsprogram (), herunder evt. felles
utviklingsprogram med NKF/IKF og internasjonal sekretær,
• å være høringsinstans i forbindelse med skolenes pedagogiske utviklingssøknader til
Folkehøgskolerådet,
• å initiere, planlegge, gjennomføre og rapportere felles utviklingsprogram,
• å veilede og evt. koordinere utviklingsprogram ved enkeltskoler eller mellom flere skoler,
• å bistå enkelte skolers egne utviklingsprogram etter kompetanse, ressurser og behov,
• å ha ansvar for å lede gjennomgripende strategiprosesser for både PU-arbeidet og evt.
andre oppgaver i det sentrale leddet (informasjon, skolepolitisk, mv.) sammen med
skolene og medlemmene,
• å representere og synliggjøre PU-arbeidet i relevante sammenhenger gjennom
målrettede kanaler i og utenfor folkehøgskolen etter behov og kapasitet,
• å identifisere og motivere andre relevante institusjoner/organisasjoner til samarbeid inn
i folkehøgskolen med sine ressurser,
• å drifte brukervennlig nettside på https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/
• å løpende forvalte ressurser til innleid kompetanse, lokaler mv. etter planer og budsjett,
• å forberede, gjennomføre og referere møter med pedagogisk utvalg,
• å utarbeide årsmelding for PU-arbeidet til Folkehøgskoleforbundet, IF og
Folkehøgskolerådet
• å holde seg oppdatert innen pedagogisk utvikling og veiledning generelt,
• å løpende holde seg orientert om strategi, handlingsplaner og daglig drift i
Folkehøgskoleforbundet og IF
Målsetningen for arbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant
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skoletilbud for elevene, og å heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen.
Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og
skolene imellom.
Skoleutviklingsutvalget
Skoleutviklingsutvalget er referansegruppe for rådgiver for pedagogisk utvikling. Styret i IF peker
ut to representanter og en vara til skoleutviklingsutvalget. Valgperiode er normalt 2 år. To
representanter og en vara fra Folkehøgskoleforbundet blir valgt under Landsmøtet hvert andre
år.
Det vurderes løpende hvilken type kompetanse som søkes representert i skoleutviklingsutvalget
i forhold til pågående og kommende satsningsområder. Folkehøgskoleforbundets
generalsekretær og daglig leder i IF fungerer som vararepresentanter i skoleutviklingsutvalget
etter behov.
Årlig gjennomføres normalt fire møter mellom rådgiver for pedagogisk utvikling og
skoleutviklingsutvalget. Møtene søkes lagt til allerede etablerte møtepunkter så langt dette er
mulig.
Reiser, opphold og møtekostnader dekkes over utviklingsbudsjettet. Evt. bruk av vikar på
hjemskole kan det søkes om dekning for gjennom midler til vikar for tillitsvalgte.
Skoleutviklingsutvalgets ansvar:
• Skoleutviklingsutvalget skal fungere som referansegruppe for rådgiver for pedagogisk
utvikling ved å:representere eierne (medlemmene i Folkehøgskoleforbundet og IF-skolene)
for best mulig utnyttelse av felles utviklingsmidler i folkehøgskolen
• komme med innspill til, og være rådgivere for, rådgiver for pedagogisk utvikling
• sammen med rådgiver for pedagogisk utvikling utvikle og fremme søknader for det årlige
felles pedagogiske utviklingsprogrammet og rapportering, i den grad det er relevant
• bistå rådgiver for pedagogisk utvikling i planlegging og gjennomføring av pedagogiske
utviklingsprogrammer.
I 2017-18 var følgende med i utvalget:
• Lars Waade (IF), rektor på Skogn
• Live Hokstad (IF), Rektor på Toten FHS
• Elin Evenrud (FHF), Rektor på Holtekilen FHS
• Siren Salthaug Solvang (FHF), SKAP FHS i 2017 og Benedicte Hambro (FHF), Ringerike FHS
i 2018

Om denne rapport
I 2017 og 2018 er det gjennomført mange spennende kurs og utviklingsprosjekter med
generell stor interesse og god tilslutning. Arbeidet er basert på de prioriterte områder for
Folkehøgskoleforbundet 2017-2021 (del C i Idé- og prinsipprogram). På bakgrunn av Idé- og
prinsipprogram skal Folkehøgskoleforbundet arbeide spesielt med følgende innen idé- og
utviklingsarbeid 2017-2021:
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•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Folkehøgskoleforbundet skal gjennom skoleutviklingsarbeidet bidra til refleksjon og
utvikling av sammenhengen mellom skoleslagets og den enkelte skoles idé- og
verdigrunnlag og dennes praksis. I dette arbeidet skal Folkehøgskoleforbundet ha et bredt
fokus på både faglig, etisk, estetisk og demokratisk danning.
Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at skolene har et spesielt fokus på en bærekraftig
utvikling, inkludert at skolene aktivt arbeider for å redusere klimaavtrykket som følge av
skolenes drift og aktiviteter.
Folkehøgskoleforbundet skal bidra til en refleksjon over de prinsipielle utfordringene som
knytter seg til skolenes studiereiser og videreutvikling av kvaliteten på skolenes
studiereiseopplegg.
Folkehøgskoleforbundet skal hjelpe skolene i arbeidet for elevenes fysiske og psykiske helse
og livsmestring.
Folkehøgskoleforbundet skal medvirke til å fremme sangen i folkehøgskolen ved å gi ut
revidert utgave av sangboka, herunder vurdere app-løsning og mulighet for særtrykk for
skolene.
Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.
Herunder skal Folkehøgskoleforbundet bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolens
idégrunnlag og virke for alle nye medarbeidere i folkehøgskolene.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i
pedagogikk for folkehøgskolelærere.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å etablere kurstilbud i veiledning for alle ansatte.
Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget.
Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og
andre viktige forhold for frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det
felles informasjonsarbeidet eller andre initiativ til omorganiseringer.
Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten der det er relevant.

Flere prosjekter har vært, og er, i samarbeid med NKF, et samarbeid som fungerer meget bra.
E-post, rundskriv, brev, magasinet Folkehøgskolen, sosiale medier og nettsidene til
Folkehøgskoleforbundet er benyttet som kommunikasjonskanaler. I tillegg informerer og
formidler pedagogisk rådgiver på ulike kurs og arrangementer, og på allerede etablerte
møteplasser i folkehøgskolen.
Folkehøgskoleforbundet ble for 2017 tildelt 1.364.000 NOK og i 2018 tildelt 1.445.580 NOK til
felles pedagogisk utviklingsarbeid av Folkehøgskolerådet.
På de følgende sidene gis det en kortfattet redegjørelse for aktivitetene. Regnskapet sendes
Folkehøgskolerådet direkte fra Borgny Underdal Borgersen i IF.
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Pedagogisk utviklingsarbeid 2017 og 2018
Tabellen gir en oversikt over aktiviteter/tilbud organisert etter målgrupper i 2017 og 2018:

Aktivitet
Kurs og
konferanser

2017
• Kurs for nye lærere i
folkehøgskolen (FHS-uka 2017)
• Kurs for nye praktisk personale I
folkehøgskolen (FHS-uka 2018)

• Kurs for nye skoleledere i
folkehøgskolen (FHS-uka 2018)
• Kurs for lærere i E-sport og
spillutvikling (FHS-uka 2018)
• Idéverksted for skoleledere
(FHS-uka 2018)

2018
• Kurs for nye lærere i folkehøgskolen
(FHS-uka 2018)

• Kurs for nye rektorer/skoleledere
•
•
•

• Arbeid med psykisk helse
(FHS-uka 2018)

• Folkehøgskolens lederutdanning
• Kurs for internatledere
• Kurs for de som jobber med
tilrettelagt undervisning
• Kurs for styremedlemmer

•
•
•
•
•
•
•

Prosjekter

Skolebesøk
tilknyttet ulike
prosjekter og
utviklingsarbeid

•
•
•
•
•
•

Aksjonsforskning og bærekraft
Mellom solskinn og ruskevær
Praksisbrua
Folkehøgskolens lederutdanning
Folkehøgskolepedagogikk_PPU
Mentorordning i folkehøgskolen

• Trøndertun, AFR, Åsane, Peder Morset,
Nansenskolen, Voss, Fana, Skiringssal,
Vefsn, Karlskoga (svensk),
Nordhordland (IKF)
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(FHS-uka 2018)
Hvordan fremme psykisk helse og
psykososialt læringsmiljø i skolen?
(FHS-uka 2018)
Pedagogikk, dannelse og reise
(FHS-uka 2018)
Å stå i det åpne – utvid din
pedagogiske verktøykasse (FHS-uka
2018)
Idé- og praksisverksted for skoleledere
(FHS-uka 2018)
Kurs for nye lærere i folkehøgskolen,
del 2 (Oslo)
Praksisbrua - Kurs og erfaringssamling
(forholdet mellom skolens
verdigrunnlag, praksis og formål)
Erfaringssamling med fokus på
2.årselever med ledertrening som fag
Selvevalueringskonferansen 2018
Folkehøgskolens lederutdanning
Kurs for styremedlemmer

•
•
•
•
•

Mellom solskinn og ruskevær
Praksisbrua
Folkehøgskolens lederutdanning
Folkehøgskolepedagogikk_PPU
Antologi om
folkehøgskolepedagogikk
• Mentorordning i folkehøgskolen
• Trøndertun, AFR, Åsane, Peder Morset,
Nansenskolen, Voss, Fana, Skiringssal,
Vefsn, Hadeland, Buskerud, Ringerike,
Solbakken, Møre, Sogndal, Fjordane,
Karlskoga (svensk), Nordhordland (IKF)

Aktivitet
Bidratt og deltatt
på ulike samlinger
og arrangement

2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annet

•

•
•
•
•

2018

Rektormøtet 2017
Lederforum 2017
Nordiska vårkonferansen 2017
Skolekonferanse på
Nansenskolen
Distriktsmøter og
planleggingsdager
Kurs for tillitsvalgte
Regionale samlinger
(Aksjonsforskning og bærekraft)
SFHL-veckan 2017
FHF-styremøter
Arendalsuka 2017
FFD-kurs om psykisk førstehjelp i
Højskolen
Nettverkssamlinger for
«Praksisbrua»
Nettverkssamlinger for «Mellom
solskinn og ruskevær»
Innlegg i bladet
Folkehøgskolen og på
frilyntbloggen
Ledet møter i
skoleutviklingsutvalget
Deltagelse på The Nordic Secret
Samtaler med foreningen
Norden om ev. samarbeid
Kontor-/personaltur til tre
danske folkehøgskoler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rektormøtet 2018
Lederforum 2018
Distriktsmøter og planleggingsdager
Skolebesøk
Arendalsuka 2018
FHF-styremøter
Folkhögskollärarveckan 2018
Kurs for tillitsvalgte
Nettverkssamlinger for «Praksisbrua»
Nettverkssamlinger for «Mellom
solskinn og ruskevær»

•

•
•

Innlegg i bladet Folkehøgskolen
og på frilyntbloggen (skrevet
flere innlegg og initiert til debatt
om sosialpedagogikk)
Ledet møter i
skoleutviklingsutvalget
Samtaler med Fundatum om ev.
samarbeid rettet mot
stipendiater/2.årselver

Videre i rapporten følger det en redegjørelse for de ulike hovedaktivitetene.
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Kurs og Konferanser
Kurs og konferanser er en sentral del av det pedagogiske utviklingsarbeidet. Dette er en arena
for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling.

Kurs og Konferanser 2017
Kurs for nye lærere i folkehøgskolen, del 2
Vi hadde 20 deltakere på del 2 av «kurs for nye lærere» på Oslo, den 9.-10. januar 2017 på
Lillestrøm. Kurset var over to dager, og tok særlig utgangspunkt i deltakerens utfordringer og
muligheter det første semesteret. De presenterte hvert sitt arbeid. Inge Eidsvåg holdt foredrag
om lærerrollen og Arild Mikkelsen et utdypende foredrag om folkehøgskolens historie.
Kursholdere var Sindre Vinje og Benedicte Hambro.
Folkehøgskoleuka 2017
Folkehøgskoleuka 2017 ble holdt på Skiringssal folkehøgskole den 7.-10. august 2018. Vi hadde
ca. 90 deltakere fordelt på følgende kurs:
•
•
•
•
•
•

Kurs for nye lærere
Kurs for nye praktisk personale
Kurs for nye skoleledere
Kurs for lærere i e-sport og spillutvikling
Idéverksted for skoleledere
Arbeid med psykisk helse

Deltakere og kursholdere var godt fornøyd med årets folkehøgskoleuke, hva gjaldt både sosialt
og faglig innhold. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne og samarbeidet med Skiringssal
FHS fungerte utmerket.
Folkehøgskolens lederutdanning
Folkehøgskolens lederutdanning kom i gang juni 2016. I 2017 var det to samlinger hvert
semester, vekselvis mellom NLA i Bergen og Oslo, og USN på Campus Papirbredden i Drammen.
De 25 deltakerne var godt fornøyd med studiet og læringsutbyttet. Rådgivere i NKF og FHF deltok
på alle samlingene, og fungerte som koordinatorer og veiledere på enkelte av kollokviegruppene.
Studenter: 25
Kurs for internatledere
Den 4. april holdt vi kurs for internatledere i Oslo. Det var et kurs med fokus på erfaringsdeling og
de gode elevmøtene. Deltakere: ca 20
Kurs for de som jobber med tilrettelagt undervisning
Mange skoler har egne linjer for elever som trenger mer tilrettelagt undervisning og den 19.-20.
april hadde vi et felles kurs sammen med NKF. Programmet var variert, med mye praktisk tilsnitt
og erfaringsdeling. Psykolog Trygve Børve holdt foredrag om forholdet mellom læring og varige
skader på hjernen. Det ble etablert nettverksgruppe for deltakerne. Deltakere: 35
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Kurs og Konferanser 2018
Folkehøgskolens lederutdanning
Den 9.-10. januar 2018 var det siste samling i Folkehøgskolens lederutdanning. Dette var en
«eksamenssamling», der studentene arbeidet konkret med sin hjemmeeksamen. De presenterte
tekst og arbeid, og fikk innspill fra medstudenter.
Kurs for nye lærere i folkehøgskolen, del 2
Del 2 av «kurs for nye lærere» ble holdt i Oslo, den 18.-19. januar 2018. Kurset gikk over to
dager, og tok som tidligere særlig utgangspunkt i deltakerens utfordringer og muligheter det
første semesteret. De presenterte hvert sitt arbeid. Inge Eidsvåg holdt foredrag om lærerrollen
og Arild Mikkelsen et utdypet foredrag om folkehøgskolens historie. Kursholdere var Sindre Vinje
og Benedicte Hambro.
Deltakere: 16
Selvevalueringskonferansen 2018
Hvert andre år har vi arrangert en samling der skolenes selvevaluering har vært i fokus. Den 16.
februar var vi samlet i Oslo og arbeidet med sentrale tema og erfaringsdeling. Vi jobbet særlig
med hvordan selvevalueringen kan brukes som et verktøy til skoleutvikling.
Deltakere: 16

Folkehøgskoleuka 2018
Folkehøgskoleuka 2018 ble holdt på Sund FHS den 6.-9. august. Vi var igjen ca. 85 deltakere
fordelt på følgende kurs:
•
•
•
•
•
•

Kurs for nye lærere i folkehøgskolen
Kurs for nye rektorer /skoleledere
Hvordan fremme psykisk helse og psykososialt miljø læringsmiljø i skolen?
Pedagogikk, dannelse og reise
Å stå i det åpne – utvid din pedagogiske verktøykasse
Idé- og praksisverksted for skoleledere

Deltakere og kursholdere var godt fornøyd med årets folkehøgskoleuke, hva gjaldt både sosialt
og faglig innhold. Samarbeidet med Sund FHS fungerte svært godt.

Praksisbrua - kurs og erfaringssamling
17. oktober i Bergen
Et sentralt element i folkehøgskolene er deres forhold og sammenheng mellom eget
verdigrunnlag, praksis og formål. I dette prosjektet jobber vi med hvordan man kan arbeide
med dette på hver enkelt skole. Under nettverkssamlingene lærer de av og med hverandre.
Skolens praksis skal kunne speiles både i verdigrunnlag og formål. Under denne samlingen delte
AFR, Åsane og Peder Morset av sine erfaringer fra dette arbeidet.
Deltakere: 27
Erfaringssamling med fokus på 2.årselever med ledertrening som fag
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24. september i Oslo
Mange folkehøgskoler har et tilbud til 2.årselever. Denne gruppen av elever utgjør nesten 10%
av elevmassen. Det er stor variasjon i tilbudet, men en stor andel av elevene har en form for
ledertrening under dette skoleåret. I denne samling delte deltakerne erfaringer, og vi fikk
presentasjoner av Molde, Skogn og Rønningen FHS. Fundatum hadde også en presentasjon av
sitt arbeid sammen med syv folkehøgskoler om 2.årselever.
Deltakere: 45

Kurs for styremedlemmer
Den 26.-27. oktober ble det holdt kurs for styremedlemmer i Oslo.
Folkehøgskoleforbundet holder jevnlig kurs for styremedlemmer som sitter i styret på våre
folkehøgskoler. Skolene og styremedlemmene melder selv at det er et stort behov før økt
styrerkompetanse. Sentrale tema under denne samlingen var
✓ Ansvar og plikter
✓ Folkehøgskolens idé og historie
✓ Viktige rammer for drift av en folkehøgskole
✓ Å styre folkehøgskolen inn i fremtiden
Deltakere: 16

Prosjekter
Det har vært flere spennende prosjekter i 2017 og 2018. En del av prosjektene har også vært
omfattende og inkludert flere av landets folkehøgskoler. I enkelte prosjekter har det vært et
godt samarbeid med NKF, da prosjektene har omfavnet og vært åpne for skoler som er tilknyttet
både IF og IKF.

Prosjekter 2017
Aksjonsforskning og bærekraft
Under vårsemesteret 2017 var det tidvis intenst arbeid med å sluttføre sluttrapporten for
«Aksjonsforskning og bærekraft». Denne ga både en god innføring i arbeidet som var gjort,
men også et frempek på veien videre. En suksess for vedvarende arbeid synes å være de skoler
som klarte å implementere noe av prosjektets hovedintensjon – å integrere aksjonslæring med
fokus på bærekraftundervisning.
Rapporten ble trykket og sendt til alle skolene. Vi presenterte også vårt arbeid for
Utdanningskomiteen, da særlig med tanke på overføringsverdi til andre skoleslag og tverrfaglig
undervisning.
Skolene som deltok i prosjektet rapporterer om økt fokus på bærekraft både i drift og
undervisning, samtidig som de peker på at det er mange ulike måter å ta tak i tematikken –
særlig ut fra skolenes egne forutsetninger.
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Mellom solskinn og ruskevær
Våren 2019 inviterte vi interesserte folkehøgskoler til å melde seg som pilotskoler i prosjektet
«Mellom solskinn og ruskevær». Her ønsket vi å samle skoler med ulikt perspektiv og metodikk
i arbeidet med psykisk helse. Vi skulle møtes i nettverkssamlinger for å lære av og med
hverandre. Erfaringer skulle så deles med resten av skoleslaget. De fire pilotskolene ble Vefsn,
Skiringssal, Voss og Fana. Den svenske folkehøgskolen Karlskoga ble også med egen finasiering.
UNI/NORCE v/prof. Kjell Morten Stormark ble også med i prosjektet og deltok på samtlige
nettverkssamlinger.
I 2017 hadde vi tre nettverkssamlinger i Oslo: 8. mai, 12.-13. september og 20.-21. november.
Praksisbrua
For skoleåret 2016/2017 utlyste vi PU-midler til skoler som ønsket å jobbe med forholdet
mellom skolens verdigrunnlag, praksis og formål ut fra spørsmålene – hvem er vi, hva gjør vi og
hvor vil vi? Åsane og Nordhordland hadde jobbet spesielt med dette siden 2014 og ble med i
prosjektet. Det samme gjorde AFR og Skiringssal. Åsane, AFR og Skiringssal fikk prosjektmidler
for skoleåret. Peder Moret hadde vi allerede innledet et arbeid med, og de ble også med i
prosjektet. Arbeidet bar preg av mye arbeid på egen skole, samt nettverkssamlinger.
I løpet av 2017 hadde vi følgende samlinger:
✓ 2. februar AFR
✓ 14.-15. februar Peder Morset
✓ 28.-29. mars AFR
✓ 15. mai Åsane (+ Nordhordland)
✓ 16. mai Peder Morset
✓ 18. mai Nordhordland (+ Åsane)
Folkehøgskolens lederutdanning
Arbeidsgruppen hadde et kontinuerlig arbeid før og etter hver samling. Vi jobbet også med å
forberede for et eventuelt andre kull. Hva kunne forbedres?
Arbeidsgruppen bestod av Inge Vinje (USN), Bjarne Kvam (NLA), Marie Wiland (NKF) og Sindre
Vinje (FHF).
Vi hadde følgende samlinger i 2017: 23.-25. januar, 8.-9. juni, 26.-27. september og 28.-29.
november
Folkehøgskolepedagogikk - PPU
Høsten 2017 startet vi opp nye samtaler om å etablere et studium i folkehøgskolepedagogikk
sammen med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Det ble etablert en arbeidsgruppe som bestod
av Sindre Vinje (FHF), Johan Lövgren (NKF), Arvid Amsrud (USN), Cathrine Gjølstad (USN) og Stein
Laugerød (USN). Arbeidsgruppen hadde flere møter i 2017, og vi ble enige om å prøve å etablere
et studium som både gav dybdekunnskap og forståelse for folkehøgskolepedagogikk, og samtidig
ville være kvalifiserende som en PPU. Den første delen skulle være spesifikt rettet mot
folkehøgskolen, og den andre delen skulle være lik det ordinære PPU-løpet. På den måten ville
man tilfredsstille både de som kun ønsket fordypning i folkehøgskolepedagogikk, men også de
som hadde behov for å formaliserer sin lærerkompetanse i en folkehøgskolekontekst.
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Mentorordningen i folkehøgskolen 2016-17
Det ble gjennomført et pilotprosjekt i skoleåret 2016‐2017, der målet var å for å høste erfaringer
fra tre skoler med ulike tilnærminger innenfor en mentorordning. De tre prosjektskolene var
Ringerike, Risøy og Skiringssal folkehøgskoler. Mentorordningen har som mål (å undersøke
hvordan folkehøgskoler kan bidra til) å skape motivasjon for ny læring og fullføring av
videregående opplæring, for den tredelen av elevene på folkehøgskole som ikke har fullført
videregående opplæring. Mentoreleven er elev ved folkehøgskolen og har ikke fullført
videregående skole. Mentoreleven er vanlig elev ved skolen, men deltar i tillegg frivillig og
forpliktende i et mentorprogram gjennom skoleåret. Mentorprogrammet består hovedsakelig av
en serie samtaler mellom elev og mentor, men kan også inneholde elementer av gruppevise
samtaler og eventuelt hjelp til å forstå faglig utfordrende tema, evt. ved at det hentes inn
kompetanse fra nærliggende videregående skole. Elever som knytter seg til ordningen følges opp
av sin mentor i prosjektåret og inntil ett år etter avsluttet folkehøgskole. Økt selvinnsikt,
kunnskap om utdanningssystemet og handlingskompetanse er viktige mål. Fire‐fem mentorer
velges ut ved hver av de tre skolene. Mentorene gjennomførte et to dagers mentorkurs i løpet av
våren før skoleåret starter. Kurset ble fulgt opp av en erfaringssamling underveis i skoleåret.
Pilotprosjektet dokumenteres og evalueres av ekstern forsker (ved Høgskolen i Sørøst‐Norge).
Kunnskapsdepartementet bevilget til sammen NOK 1 410 000 i 2016 og 2017 for planlegging,
gjennomføring og evaluering av prosjektet. Mellom 30 og 40 elever fulgte pilotprogrammet.

Prosjekter 2018
Mellom solskinn og ruskevær
Vi fortsatte arbeidet fra 2017 inn i 2018 med første nettvettverkssamling allerede 29.-30.
januar.
Våren 2018 startet samarbeidet med organisasjonen Voksne på barn (VfB). Vi fant interesse for
hverandres arbeid etter at de hadde holdt en workshop under en av våre nettverkssamlinger.
Den 23.-24. april hadde vi en felles nordisk samling på Schäffergården i København. Her var det
deltakere, forskere og representanter fra folkehøgskoleorganisasjoner i Norge, Danmark og
Sverige representert.
Etter pilotåret 2017/18 ønsket pilotskolene å fortsette arbeidet etter samme mal –
nettverkssamlinger, erfaringsdeling, eksterne foredragsholdere og samarbeide med prof. KM
Stormark og Voksne for barn. Et av resultatene fra pilotåret 2017/2018 var at pilotskolene
ønsket felles verktøy/tiltak for å jobbe med psykisk helse i folkehøgskolene. Vi ble enige om å
utarbeide en søknad til Xtrastiftelsen om midler for å utvikle en helhetlig tiltaksmodell for å
styrke de ansatte sin kompetanse i psykisk helse og helsefremmende arbeid. Høsten 2018
startet vi arbeidet med søknaden, sammen med deltakerskolene, UNI/NORCE og Voksne for
barn. Vi satser på å ha søknaden ferdig til fristen 15. mars 2019.
Vi utvidet gruppa med deltakerskoler med Hadeland, Solbakken og Ringerike. De var med i
innledende møter med VfB våren 2018, og fortsatte arbeidet sammen med resten av
pilotskolene videre i 2018. Skiringssal var ikke med videre i prosjektet skoleåret 2017/18.
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Vi hadde tre nettverkssamlinger i 2018: 29.-30. jan., 23.-24. april (Schäffergården) og 23.-24.
oktober.
Praksisbrua
Åsane, Nordhordland, AFR og Peder Morset fortsatte arbeidet i 2018 og hadde sin første
nettverkssamling allerede i januar 2018. Trøndertun hadde også noen workshops både med
dette tema og sosialpedagogikk, mens Buskerud søkte om PU-midler for et eget arbeid
innenfor Praksisbrua.
I løpet av 2018 ble det etablert et nytt nettverk med skoler som jobbet med Praksisbrua;
Fjordane, Møre og Sogndal. De hadde sitt første nettverksmøte 21. august og har planer om
videre samarbeid i 2019.
Den 17. oktober inviterte vi til erfaringssamling både for skoler som hadde arbeidet med
Praksisbrua og andre skoler som var interessert. Det ble en god samling, med mye læring og
erfaringsutveksling.
Alle skolene som er med i Praksisbrua fortsetter arbeidet i 2019.
Arbeid med skoler der Praksisbrua var tema i 2018:
✓ 2. jan Åsane (+ Nordhordland, AFR og Peder Morset)
✓ 31. jan-1. feb Nordhordland (+ Åsane, AFR og Peder Morset)
✓ 7. mars Sogndal
✓ 20.-21. mars Wiik (Svenske folkhögskollärarveckan)
✓ 14. mai Trøndertun
✓ 24. mai Buskerud
✓ 7. juni Trøndertun (i Oslo)
✓ 21. august Fjordane (+ Møre og Sogndal)
✓ 17. okt. Erfaringssamling i Bergen
Folkehøgskolens lederutdanning
I 2018 arbeidet vi med studentenes tilbakemeldinger og så hvilke grep vi kunne gjøre i studie- og
emneplan for å gjøre studiet enda bedre. De nye studie og emneplaner ble mer tydelig spisset
mot folkehøgskolen, samtidig som vi tok inn den norske arbeidsmodellen som et sentralt
element. Lederutdanningen ble presentert på Lederforum 2018 og planlagt presentert under
Rektormøtet 2019. Vi planlegger oppstart av kull 2 høsten 2019.
Folkehøgskolepedagogikk - PPU
Arbeidet med «Folkehøgskolepedagogikk» ble videreført i 2018. Den 5.-6. mars var flere
medlemmer av arbeidsgruppa på besøk hos Buskerud og Ringerike FHS. Vi ble ferdig med utkast
for studie- og emneplan i juni 2018 og USN skulle ta dette videre internt. Dessverre kom det ikke
opp i deres UFU-møte (intern godkjenning) i november, og vi venter spent på videre behandling.
USN trenger også midler fra departementet til studieplasser, da vi jobber for at dette skal være et
samlingsbasert gratisstudie.
Antologi om folkehøgskolepedagogikk
I sammenheng med våre andre prosjekter med USN (Lederutdanningen, Mentorprosjektet og
FHS_PPU) har USN ved prof. Halvor Bjørnsrud ønsket å lage en antologi med
folkehøgskolepedagogikk som tema. Forlag vil være Universitetsforlaget. Arbeidet har blitt noe
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utsatt da vi har ventet på ny redaktør innen fagområdet hos Universitetsforlaget, men alle
bidragsytere er ved godt mot. Boken beregnes estimert ferdig i 2021. Det er fortsatt et litt
uavklart spørsmål vedr. finansiering dersom boka skal være «Open Access».
Mentorordning i folkehøgskolen 2017-18
Mentorordningen i 2017/18 var en videreføring av pilotprosjektet 2016/17. Målet med ordningen
var å finne ut om et år på folkehøgskole, der elevene følges opp av en mentor, bidrar til økt
motivasjon for å fullføre videregående opplæring. Tre folkehøgskoler deltar i prosjektet.
Mentoreleven er elev ved folkehøgskolen og har ikke fullført videregående skole. Ungdommene
er ordinær elev, men deltar i tillegg frivillig og forpliktende i et mentorprogram gjennom
skoleåret. Mentorene har fulgt elevene gjennom skoleåret og skal ha kontakt med elevene inntil
ett år etter avsluttet folkehøgskole. Prosjektet har som mål å skape motivasjon for ny læring og
fullføring av videregående opplæring. USN ved Ragnhild Evensen har evaluert ordningen og laget
en rapport der hensikten er å få fram elevenes meninger om hvordan et år på folkehøgskole med
mentor har vært motiverende for videre skolegang og utdanning.

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

Skolebesøk tilknyttet ulike prosjekter og utviklingsarbeid 2017
•

Trøndertun, AFR, Åsane, Peder Morset, Nansenskolen, Voss, Fana, Skiringssal, Vefsn,
Karlskoga (svensk), Nordhordland (IKF).

Skolebesøk tilknyttet ulike prosjekter og utviklingsarbeid 2018
•

Trøndertun, AFR, Åsane, Peder Morset, Nansenskolen, Voss, Fana, Skiringssal, Vefsn,
Hadeland, Buskerud, Ringerike, Solbakken, Møre, Sogndal, Fjordane, Karlskoga (svensk),
Nordhordland (IKF).

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

Bidratt og deltatt på ulike samlinger og arrangement 2017
•
•
•
•
•
•
•

Rektormøtet 2017
Lederforum 2017
Nordiska vårkonferansen 2017
Skolekonferanse på Nansenskolen
Distriktsmøter og planleggingsdager
Kurs for tillitsvalgte
Regionale samlinger (Aksjonsforskning og bærekraft)
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•
•
•
•
•
•

SFHL-veckan 2017
FHF-styremøter
Arendalsuka 2017
FFD-kurs om psykisk førstehjelp i Højskolen
Nettverkssamlinger for «Praksisbrua»
Nettverkssamlinger for «Mellom solskinn og ruskevær»

Bidratt og deltatt på ulike samlinger og arrangement 2018
• Rektormøtet 2018
• Lederforum 2018
• Distriktsmøter og planleggingsdager
• Skolebesøk
• Arendalsuka 2018
• FHF-styremøter
• Folkhögskollärarveckan 2018
• Kurs for tillitsvalgte
• Nettverkssamlinger for «Praksisbrua»
• Nettverkssamlinger for «Mellom solskinn og ruskevær»

Annet
Annet 2017
•
•
•
•
•

Innlegg i bladet Folkehøgskolen og på frilyntbloggen
Ledet møter i skoleutviklingsutvalget
Deltagelse på The Nordic Secret
Samtaler med foreningen Norden om ev. samarbeid
Kontor-/personaltur til tre danske folkehøgskoler

Annet 2018
•
•
•
•
•

Innlegg i bladet Folkehøgskolen og på frilyntbloggen (skrevet flere innlegg og initiert til
debatt om sosialpedagogikk)
Ledet møter i skoleutviklingsutvalget
Samtaler med Fundatum om ev. samarbeid rettet mot stipendiater/2.årselver
Arbeid med Evje (24. aug)
Kontor-/personaltur til Firenze

---For Folkehøgskoleforbundet

Sindre Findal Vinje
Seniorrådgiver pedagogisk utvikling

Angelina Christiansen
Generalsekretær
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FOLKEHØGSKOLERÅDET
Årsmelding 2017

1.

Sammensetning av Rådet
Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), leder fram til 1.sept, deretter nestl.
Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), nestleder fram til 1. september, leder etter 1. sept.
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (IKF/NKF)
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Mona Økland (FHF), 1. halvår
Bodil Nystad (IF), 2. halvår
Odd Arild Netland, sekretær
2.

Underutvalg
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalg.
Årsmeldingene følger som vedlegg.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2017 hatt 5 rådsmøter.

4.

Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 26 rundskriv i 2017. Alle rundskrivene er lagt ut på
Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskole.no/fhsr .

5.

Saker i 2017
5.1
Rektormøtet 2017
Rektormøtet 2017 ble gjennomført på Son Spa i uke 3. Dagen før rektormøtet ble det avholdt et
administrasjonskurs. Rådet har dekket rundt 44.436,- kroner for gjennomføringen av møtet.
5.2
Overførte midler fra skolene
Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet, som igjen fordeler
midlene til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for tillitsvalgt og ressurs
til sentralt tillitsvalgt, er videreført i 2017. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte
skolene kr. 5 397 955 i 2017.
5.3
Pu-midler
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2017
1. Reisestipend
kr.
65 000
2. Organisasjonene og skolene
kr.
2 480 100
3. Rektormøte/FHSR
kr.
100 000
5. Distriktsmøter
kr.
50 000
6. Overført til 2018
kr.
35 000
Sum
kr.
2 730 100
5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2018
1. Reisestipend
2. Organisasjonene og skolene
3. Distriktsmøter

kr.
kr.
kr.
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44 600
2 677 000
50 000

4. Ubrukte midler
Sum

kr.
kr.

5 400
2 777 000

5.4. Læringsprogram for folkehøgskolene:
Ungdomsforskere og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden
Prosjektet startet opp i 2014 som et fellesprosjektet med Framtiden i våre hender om bærekraftige
skoler i en bærekraftig verden med fire pilotskoler: Sund, Elverum, Hurdal Verk og Sørlandet.
Pilotprosjektet ble videreført skoleåret 2015/16 med 40 folkehøgskoler og i 2016/17 er 35 skoler
med. Totalt har 45 skoler vært med. Prosjektet er støttet med totalt 2 millioner kroner fra
Bergesenstiftelsen og 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Fra folkehøgskolenes side ledes
arbeidet av de to sentrale pedagogiske konsulentene og Internasjonal sekretær. Læringsmetoden som
brukes er aksjonslæring. Til dette, og til det vitenskapelige arbeidet er professor Tom Tiller engasjert.
Skolenes deltakelse ble avsluttet ved årsskiftet 2016/2017. I løpet av 2017 er det utarbeidet rapport
for hele prosjektet. Prosjektet gikk i underskudd, blant annet fordi det ikke lyktes å fremskaffe
ekstern fullfinansiering. Oppfølgingen av prosjektet/prosjektstyringen evalueres.
5.5. Mentorordningen i folkehøgskolen
Risøy, Skiringssal og Ringerike folkehøgskole startet i 2016 opp et pilotprosjekt om mentorer for
folkehøgskoleelever som ikke har fullført videregående skole. Prosjektet ledes av Øyvind Brandt.
Prosjektet er videreført skoleåret 2017/18 med de samme skolene. Høgskolen i Sørøst-Norge
evaluerer prosjektet.
5.6. Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2017 hatt til disposisjon kr. 1 924 000 og betalt ut kr.1 787 533,- til vikar
for tillitsvalgt. 127.206 er utbetalt til ad-hoc-utvalg og resten på kr. 9.261 er foreslått tilført
driftsbudsjettet.
5.7
Oppholdspenger for 2018/2019
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2017/2018, vil det
være forsvarlig å øke prisene med 2,75 % for skoleåret 2018/19 Oversikt over gjennomsnittspriser er
sendt ut til skolene som rundskriv.
5.8
Kopinor
For 2017 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale
om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Skolenes andel
er beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år.
5.9
Kontakt med Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet.
5.10 Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2017 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget
og i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Spesielt er det satt fokus på elleve
måneders studiestøtte og mentorordningen, i tillegg til prosessen rundt foreslåtte kutt i tilskuddet for
2018.
5.11 Statsbudsjettet for år 2018
Opprinnelig forslaget til kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på nesten kr. 827
millioner kroner etter en kostnadsjustering på 2,7 prosent.
Budsjettframlegget innebar et kutt i tilskuddet til folkehøgskolene og i studiestøtten på til sammen 45
millioner kroner.
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1. 25 millioner kroner ble foreslått kuttet i støtten til skolene. Dette skulle først og fremst ramme
kortkursdelen.
2. Regjeringen tok ikke hensyn til økt elevtall i beregningsmodellen for tilskuddet i 2018.
Konsekvensen var at det manglet 9 millioner kroner.
3. Regjeringen foreslo også å kutte i studiestøtten til 2.årselever. Dette innebar et kutt på 11
millioner kroner.
4. I tillegg hadde ikke regjeringen tatt hensyn til full studiestøtte for folkehøgskoleelever.
Kostnadene til dette kom i tillegg til de 45 millionene.

Tirsdag 17. oktober markerte flere tusen folkehøgskoleelever, ansatte og andre misnøye med kuttene
utenfor Stortinget.
Endelig budsjett ble vedtatt med 25 mill. ekstra på pkt. 1 og 11 mill. på pkt. 3.
I merknadene til budsjettforliket heter det:
Stortinget ber regjeringen gå i dialog med folkehøyskolene med sikte på å finne en modell for å fase
ut tilskudd til kortkurs der grunnbevilgningen i så fall økes tilsvarende.
5.12 Flyktninger på folkehøgskoler
Folkehøgskolerådet koordinerte opptaket av enslige mindreårige flyktninger og unge flyktninger på
folkehøgskoler i 2016. I 2017 har tilstrømmingen vært lav, men Rådet har hatt en dialog med de
skolene som har hatt elever fra denne gruppen.
5.13

Økonomi

5.13.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
I budsjett for 2017 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med
2,5 prosent. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet og
tilrådingen ble tilnærmet fulgt.
5.13.2 Økonomianalyse
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi. Det er
gjennomført en økonomianalyse for 2016 som er gjort kjent for skolene. Det vil også bli gjennomført
en tilsvarende analyse for 2017.
5.13.3 Husleietilskudd
Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger
fram til 1. september og godkjent nye prosjekter for støtte i 2018.
Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2018 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 60 100 587 kroner som husleietilskudd i
2018. 37 444 287 kroner av disse med en rentefot på 2,8 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag
og 22 656 300 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
For arbeidet har Rådet avsatt kr. 100 000 av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet.
5.14 Beregning av elevtall/arbeid med Navi Sentralbase
Folkehøgskolerådet har også i 2017 arbeidet med og kontrollsikret dataene i Navi Sentralbase.

5.15 Nye folkehøgskoler
Det er ikke startet opp nye folkehøgskoler i 2017. Følgende søkte i 2017 om tillatelse til oppstart
høsten 2018: Jappe Ippes folkehøgskole, Eresfjord folkehøgskole, Ørskog folkehøgskole, Goethes
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fhs, Øyrekke fhs, Røros fhs og Sjunkhatten folkehøgskole. Ingen av søkerne fikk ja til oppstart i
2018.
Folkehøgskolen Helse på Evje hadde glemt å fornye sin søknad. I budsjettprosessen fikk dette
prosjektet 700 000 kroner til forberedelse av oppstart i 2019.
5.16 Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på
vegne av Rådet – se vedlagte årsmelding.
Folkehøgskolerådet takker internasjonal sekretær og utvalget for innsats og godt utført arbeid.
5.17 Økonomiarbeid i folkehøgskolen
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne
av Rådet – se vedlagte årsmelding.
Folkehøgskolerådet takker økonomisekretær og utvalget for innsats og godt utført arbeid.
5.18 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2017 –
se vedlagte årsmelding.
5.19 Arendalsuka 2017
Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka.
6.
Nordisk arbeid
Leder, nestleder og daglig lederdeltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd.
7.
Folkehøgskoleordbok
Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre
interesserte. www.folkehogskole.no/fhsr/

8.
Internettadresser
Folkehøgskolerådet:
Internasjonalt Utvalg:
Økonomiutvalget:
Fondet for folkehøgskolen:

www.folkehogskole.no/fhsr
www.folkehogskole.no/iu
www.folkehogskole.no/fhsr
www.folkehogskole.no/fhsr

Oslo 15. april 2018

Øyvind Brandt /s/
leder

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær

Vedlegg:
1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2017
2. Økonomiutvalget - årsmelding 2017
3. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2017
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ÅRSMELDING FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) 2017
Formål
IU er et rådgivende og tilretteleggende organ under FHSR. Utvalget arbeider, gjennom pedagogisk
utviklingsarbeid, samt informasjons- og opplysningsarbeid for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en
bærekraftig utvikling og mer rettferdig verden. IU skal arbeide for at folkehøgskolenes elever, ansatte og
eiere blir bevisst globale hovedutfordringer og engasjerer seg for en bærekraftig og rettferdig verden. IU skal
gjennom dialog og i samarbeid med relevante nettverk inspireres til å bidra som endringsaktør.
Mål og visjon
At folkehøgskolene skal bidra til dannelse av bevisste og aktive globale medborgere. En global medborger er
en borger som gjennom kunnskap og holdninger er seg bevisst det globale fellesskapet og handler ut fra
forståelse for gjensidig avhengighet i verden, likestilling mellom mennesker og delt ansvar for å løse globale
utfordringer.
Medlemmer
Totalt fire medlemmer:
Ato Owusu-Addo, Borgund folkehøgskole
Tommy van Pelt, Agder folkehøgskole
Jakob Steenberg Thompson, Sund folkehøgskole
Silje Ødegård, Fredly folkehøgskole
Det ble holdt fire møter i IU, hhv to om våren og to om høsten.
Internasjonal sekretær (leder IU):
Brita Phuthi /
Judith Klein (vikar)
Innledning
Det er generelt en betydelig og økende etterspørsel fra de ulike Folkehøgskolene etter foredrag, seminarer,
workshop og pedagogiske virkemidler som omhandler bærekraftig utvikling, globale hovedutfordringer og
pedagogikk for de Rike. Denne etterspørselen kan sees i tråd med et generelt økende engasjement og
momentum nasjonalt og internasjonalt når det gjelder bærekraftig utvikling.
IU opplever også en ekstern etterspørsel om å tilsluttes ulike nettverk, kampanjer og satsninger på utdanning
for bærekraftig utvikling, og flere ønsker å se på Folkehøgskolens satsning på bærekraft som eksempel. Her
følger en oversikt over aktiviteter gjennomført i regi av IU og internasjonal sekretær i FHSR for 2017

AKTIVITETER, PROSJEKTER OG SAMARBEID
Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden
Bakgrunn: 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Folkehøgskolerådet og Framtiden i våre hender (2014-2017),
med støtte fra Bergensenstiftelsen og Sparebankstifelsen DNB.
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Totalt deltok 45 folkehøgskoler i prosjektet; over halvparten av alle folkehøgskolene i Norge. Prosjektgruppa
besto av tre interne representanter: Marie Wiland, Sindre Vinje og Brita Phuthi, samt tre eksterne
representanter: Kristine Lindberg og Astrid Bjerke fra Framtiden i våre hender og professor Tom Tiller, som
vitenskapelig leder. I 2017 fullførte prosjektet det siste prosjektskoleåret, og det ble produsert to hefter om
bærekraftsprosjektet, «Røtter og vinger» og «Aksjonsforskning for bærekraft - folkehøgskolen for
framtiden». Int.sekretær hadde hovedansvar for ferdigstilling av sluttrapport for A+B-prosjektet - i samarbeid
med Tom Tiller. Heftene ble distribuert til alle prosjektskolene. Int.sekr. holdt kontinuerlige seminarer,
innlegg og workshops i forbindelse med prosjektet.
Prosjektet har vist at både elever, lærere og ansatte har tilegnet seg viktige kompetanser, om, i og for en
bærekraftig utvikling gjennom å delta i prosjektet. Tilbakemeldingene fra skolenes lærere og rektorer er et
ønske om å videreføre satsningen på bærekraft. I forbindelse med evaluering/kartlegging, sier 90 % at de
mener bærekraft er svært viktig.
Prosjektets timing kunne ikke vært bedre, da utdanning for bærekraftig utvikling og fremtidens kompetanser
er et høyaktuelt tema både internasjonalt og nasjonalt, og gjelder alle skoleslag. Internasjonalt vedtok FN
bærekraftsmålene i 2015, der delmål 4.7 som omhandler utdanning for bærekraftig utvikling og globalt
medborgerskap ble vedtatt. IU bidro i samarbeid med en rekke andre nasjonale og internasjonale
organisasjoner og utdanningsaktører i pådriverarbeidet for inkludering av delmål 4.7. Dette er første gang
historisk at målene skal være universelle.
Prosjektet har slik sett en betydning i et bredere samfunnsperspektiv, der Folkehøgskolene som skoleslag
potensielt kan settes inn i en større utdanningsmessig sammenheng. Prosjektet har også potensiale til å
være et eksempel for etterfølgelse i andre skoleslag, der samarbeid med ulike nettverk kan skape synergier.
PfR-seminarer/skolebesøk
I 2017 har int. sekr. gjennomført en rekke Pfr-seminarer/ skolebesøk (Åsane, Fredly, Solborg Karmøy,
Bjerkely, Molde, Grenland, Holtekilen, Rønningen). Etterspørselen er riktignok høyere enn hva IU greier å
tilby. Skolebesøkene består primært av et 3 timers praktisk pedagogisk seminar for elever og lærere, samt
egne møter med skolens ansatte. Her etterspørs primært Pedagogikk for de Rike (PfR-seminarer), men også
fredspedagogikk, pedagogikk for bærekraft og ulike perspektiver på globale hovedutfordringer, tilbys. I
etterkant av elevseminaret PfR, har int. sekr. opplegg med ansatte om skolens internasjonale engasjement
med fokus på skolens verdisyn/kompetansemål og forankring i undervisning og drift. Tematisk fokus for disse
har i 2017 vært oppfølging av bærekraftsprosjektet og integrering av Globalvettregler, altså etiske
utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement.
Pedagogisk fagutvikling
«Pedagogikk for de rike» (PfR) defineres som «endring av holdning og handling for en bedre og mer
rettferdig verden gjennom økt forståelse av individets rolle som ansvarlig samfunnsborger i en global
nord/sør kontekst». I løpet av 2017 har vi jobbet med å utvide handlingskompetansen til å strekke seg utover
individet, hvor samarbeid, samskaping, og handlingsalternativer på lokalt, politisk og strukturelt nivå står i
sentrum. Det er også behov for å integrere en fagdidaktikk med ulike perpsektiver til globale dilemmaer.
Dette arbeidet ble påbegynt, men krever mere tid.
Vi har også jobbet med å tilpasse det pedagogiske opplegget i tråd med den internasjonale tenkningen rundt
21st century competences, utdanning for bærekraftig utvikling og globalt og demokratisk medborgerskap,
men på dette skoleslagets premisser. Derfor er også fredspedagogikk, bærekraft og perspektivmangfold
inkorporert i oppleggene. På grunn av det arbeidsintensive aspeketet ved skolebesøk diskuterer IU nå,
hvordan å kunne integrere det pedagogiske utviklingsarbeidet mere langsiktig og selvgående. Derfor ble det
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igangsatt prosess for å lage en tre-trinns pedagogikk for de rike kurs for folkehøgskolens lærere. Tanken her
er å lære videre didaktikk som nå sitter i IU til den enkelte lærer, slik at tematikken kan tilpasses i tråd med
målgruppen og elevenes ståsted og før-forståelse. Målgruppen er primært lærere på linjer med globale og
internasjonale spørsmål.
Nettverksarbeid
Int sek har over år deltatt aktivt i RORG-samarbeidets nettverk (skoleforum), FIVH, samt Ducky og Fairtrade
Norge og Nordic Education for sustainability m.fl. I 2017 har vi spesielt vektlagt følgende nettverk og
organisasjoner:
Nordisk etterutdanning: Kunnskap for bærekraftig utvikling
Int. sekr. er medlem av nettverket for bærekraftig utvikling i regi av Nordisk nettverk for voksnes læring
(NVL).
UBU-nettverket: Her deles både nye og aktuelle pedagogiske verktøy, som inngår i pedagogisk
utviklingsarbeid under global læring. Nettverket har også en pådriverrolle for UBU nasjonalt og
internasjonalt. Her et mangfold av organisasjoner, pedagoger, lærere og elever for å dele erfaringer på tvers
og se på muligheter for samordning.
FN-sambandet: Kontinuerlig kontakt med FN-sambandet har vist at det kan være behov for å styrke bådnene
mellom de regionale kontorene til FN-sambandet og de enkelte Folkhøgskolene.
cCHANGE: En organisasjon som tilbyr kunnskap og pedagogiske endringsverktøy innen erfaringsbasert læring
relatert til bærekraftig utvikling og omstilling i et endret klima. https://cchange.no/. I tillegg til å ha bidratt på
workshops for lærere i Folkehøgskolen, har cCHANGE også prøveskoler, blant annet Lofoten Folkehøgskole.
Vi venter på evaluering fra Lofoten, for å vurdere hvordan å gå frem videre.
Changemaker: Dette er kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon www.changemaker.no, som både er trukket
inn i skolering av Folkehøgskolelærere, samt til enkeltskoler med internasjonale linjer. IU ser på muligheter
for å koble enkelt skoler til Changemakers årlige kampanjer.
Freethem: Freethem er en internasjonal ungdomsorganisasjon som jobber med å forebygge
menneskehandel.http://www.freethem.no/ Flere skoler sier de er interessert i temaet, og Freethem har
lokallag rundt omkring der det også finnes Folkehøgskoler. Vi ser derfor på muligheter for gode koblinger.
I samarbeid med en rekke andre organisasjoner bidro Int. Sek til opprettelse av Nettverk for Utdanning for
Bærekraftig utvikling (NUBU), og sitter i styret der.
Int.sek får ofte invitasjoner til å holde innlegg på større konferanser både mht utdanning og bærekraftig
utvikling, men må kontinuerlig vurdere dette sekundært på grunn av kapasitetsbegrensninger. Dette kunne
potensielt ha styrket Folkehøgskolenes rolle som samfunnsaktør.
Synergi mellom eksterne nettverk og folkehøgskolene
På bakgrunn av en rekke innspill fra ulike skoler er det et behov for eksterne foredragsholdere på aktuelle
miljø-og utviklingsspørsmål. IU har jobbet med å skape forbindelse mellom aktuelle miljø-og
utviklingsorganisasjoner og de ulike skolene. I det videre arbeidet ønsker vi å skape bånd mellom et større
mangfold av ungdomsorganisasjoner som også har lokallag der det finnes folkehøgskoler. Dette er ikke minst
viktig for å gi elevene konkrete eksempler på hvor og hvordan de kan engasjere seg i etterkant av skoleåret.
Dette er spesielt relevant for skoler med internasjonale linjer.
Spørreundersøkelse og kartlegging
Kartlegging:
I forbindelse med allerede eksisterende arrangementer og skolebesøk, så foretok int.sek kartlegging av
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motivasjon (og holdninger) i forhold til å jobbe med bærekraft og internasjonale spørsmål. Dette for å få en
indikasjon på retningen for IUs arbeid.
120 elever fra 15 forskjellig skoler svarte på følgende spørsmål:
På en skal fra 1 -10, der 10 er best.
A) Hvor viktig synes du bærekraftig utvikling er?
B) Hvor mye følte du at du lærte om bærekraftig utvikling på grunn/videregående skole?
C) Hvor mye følte du at du lærte om bærekraftig utvikling på folkehøgskolen?
D) Temaer: Hva mener du er de aller mest sentrale globale hovedutfordringene vi alle står ovenfor?
Kartleggingen viser at 98 av 120 elever mente at teamet er svært viktig. På en skala fra 1-10, der 10 er
høyest, ga 98 av 120 elever 9 eller 10 poeng av 10 på viktighetsgrad. Et flertall mente de hadde lært lite om
dette på grunn-og videregående skole (mellom 1-5), mer på Folkehøgskole (ca 5-8), men at de ønsket at
dette ble vektlagt i enda større grad (9-10).
Når det gjelder rektorer svarte totalt 65 rektorer på følgende spørsmål:
På en skal fra 1 -10, der 10 er best.
A) Hvor viktig synes du det er at din skole jobber med bærekraftig utvikling?
B) Hvor fornøyd er du med din skoles innsats/arbeid med bærekraftig utvikling?
51 av 65 rektorer svarte at viktigheten er svært høy (8-10 av 10.) Ingen mente at bærekraftig utvikling er
mindre viktig enn 5 av 10. Et stort flertall signaliserte høyere på viktighet enn på hvor førnøyde de er med
deres egen skoles arbeid, noe som indikerer et potensiale til å vektlegge dette arbeidet videre.
Utvikling og ferdigstilling av globalvettregler
Etter flere prosesser med skolene, ferdigstilte int.sek arbeidet med Globalvettreglene vår 2017. En plakat ble
publisert og distribuert til samtlige folkehøgskoler. IU jobbet med erfaingsdeling og innhentet innspill fra
ulike skoler på hvordan Globalvettreglene kunne brukes i pedagogiske sammenhenger. Int.sek skrev også i
bladene og på nettsider om Globalvettreglene.
Internasjonalt seminar 2017
IU og Int.sek arrangerer årlig et to-dagers internasjonalt seminar. Tema for 2017 var «Bærekraftig reiselykke
og Internasjonalt Utvalg 35-årsdag», og dette ble avholdt 7. og 8. desember på FHSR i Oslo. Seminaret hadde
totalt 30 deltakere, inkludert 7 ansatte.
Seminaret besto av 4 hovedbolker. 1) Det internasjonale arbeidet i fortid og fremtid. Hva vil vi ha mer av? 2)
Pedagogiske verktøy for bærekraft og global forståelse 3) Handlingskompetanse på individuelt, kollektivt og
strukturelt nivå, 4) Den gode studiereisen og Globalvettregler og 5) Nye pedagogiske verktøy : cCHANGE
workshop med praktisk-pedagogiske fasilitatorer som lærte oss nye verktøy.
Vi fikk også besøk av gode foredragsholdere og I tillegg bidro også interne foredragsholder, henholdsvis Geir
Ertzgaard fra Solborg fhs og Arvid Kopperdal fra NKF. Vi feiret også IUs 35 årsdag, med et historisk tilbakeblikk.
Felles uttalelse fra IU og deltakerne på internasjonalt seminar
Det ble gitt et entydig og samlet signal fra samtlige av deltakerne om et behov for felles rammeverk eller
retningslinjer for reising. Sammen kom de frem til følgende ønsker:
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Forslag om felles retningslinjer
•

Å senke konkurranse/salgsmomentet i reisen. Dette innebærer å fjerne reiseelementet i
både bilder, tekst og linjenavn. Unntak for dette er Den god studiereisen. Denne kan få stå i
linjenavn.

•

Å utarbeide noen kriterier for den gode studiereisen. Den helhetlig sammenhengen skal
telle for hvorvidt reisen kvalifiserer innunder Den gode studiereisen. Et forslag til kriterium
for den gode studiereisen kan være relevanse. Dette innebærer at målsettinger og planer
skal være pedagogisk godt begrunnet.

•

Å foreta samlede undersøkelser av totalregnskapet for energibruk ( at reise, kjøttforbruk etc
sees i sammenheng med andre faktorer).

•

Maks én t/r reise med fly pr elev pr år

Fairtrade
Merkeordningen for rettferdig handel promoteres ovenfor skolene som et handlingsalternativ som bidrar til
bedre arbeidsvilkår i sør. Int. sekr samarbeider med Fairtrade Norge om dette arbeidet. Ved utgangen av
2017 var det 19 Fairtrade-folkehøgskoler, (økt med 5 skoler siden 2015).

Media
IU har fast spalte i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen. IU/ Int.sek skriver
jevnlige artikler til begge bladene . IU har lagt ut aktuelle nyheter på www.folkehogskole.no/iu, og bidratt
med kronikker i media sammen med UBU-nettverket (RORG).
Sosiale media
IU opprettet i 2017 en egen facebookgruppe for lærere, rektorer og ansatte interessert i internasjonale
spørsmål. Dette er så langt en intern side med lavterskel for å dele informasjon om arrangementer,
presentasjoner fra seminarer og pedagogiske verktøy med mer.

Judith Klein
Internasjonal sekretær
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Vedlegg 2
Økonomiutvalget for Folkehøgskolerådet

ÅRSMELDING – ØKONOMIUTVALGET - 2017
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Inger Veiteberg, FHF
Dag Folkvord, FHF
Signe Rosland Jensen, NKF
Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 24 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i
Folkehøgskolerådet.
De viktigste sakene i 2017 har vært:
•

Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2017 og 2018.

•

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

•

Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt likt.
Kostnadene var høyere i 2015 enn i 2013. Skolene bruker i snitt kr. 2 076 mindre per elev på
lønn pedagogisk personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i basis og
elevavhengig tilskudd.

•

Oppholdspenger/Kostpenger for 2018-2019 er foreslått økt med 2,75% fra 2017-18.
Konsumprisøkningen var på 1,53% og lønnskostnadene 3,5%. Gjennomsnittsskolen tar kr 71
703,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 2 137 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad på
folkehøgskolene er kr. 113 534.

•

Fastsatt rentesats på 2,8 % til bruk ved utregning husleietilskudd i 2018. 59 708 741 kroner ble
fordeltsom husleietilskudd, 37 444 287 kroner av disse med en rentefot på 2,8 % på bakgrunn
av godkjent husleiegrunnlag og 22 264 454 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.

Siljan, 26.02.2018
Johan Smit - leder-
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Vedlegg 3

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2017
1.

Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen
Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), leder fram til 1.sept, deretter nestl.
Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), nestleder fram til 1. september, leder etter 1. sept.
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (IKF/NKF)
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Mona Økland (FHF), 1. halvår
Bodil Nystad (IF), 2. halvår
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2017, 12. oktober.

3.

Utbetaling av midler for 2017
Det ble ikke tildelt midler for 2017.

4.

Tildeling av midler for 2018
Styret vedtok i sitt møte 30. november 2016 at midler fra fondet i 2017 kan brukes til utgivelse av
prosjektrapport for Bærekraftprosjektet.

5.

Fondskapitalen
Fondskapital 01.01.17

1 005 427

Renteinntekter
Renteinntekter bank pr 31.12.17

7 505

Fondskapital 31.12.16 (innestående på konto)
11111111
Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 ‐ (ikke utbetalt)
Disponibel fondskapital 31.12.16

1 012 932
‐20 000
992 932

Oslo 26. april 2018

Øyvind Brandt /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær i Folkehøgskolerådet
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Årsmelding 2018
1.

Sammensetning av Folkehøgskolerådet
Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder
Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) nestleder frem til 3. juni.
Gunnar Birkeland, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) nestleder etter 3. juni.
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (IKF/NKF)
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Mona Økland (FHF), 1. halvår
Bodil Nystad (IF, 1. halvår), Dag Folkvord (IF, 2. halvår)
Odd Arild Netland, sekretær frem til 1. februar. Christian Tyning Bjørnø, sekretær fra 1. februar.

2.

Underutvalg
- Internasjonalt utvalg (ikke formelle møter i 2018).
- Økonomiutvalg.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2018 hatt 8 rådsmøter.

4.

Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 21 rundskriv i 2018. Alle rundskrivene er lagt ut på
Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskoleradet.no.

5.

Saker i 2018
5.1
Rektormøtet 2018
Rektormøtet 2018 ble gjennomført på Quality Hotel Olavsgaard Sjetten i uke 3. Rådet har dekket
rundt 59.000,- kroner for gjennomføringen av møtet. I tillegg har leder, nestleder og daglig leder hatt
3 regionale møter med rektorene, i forbindelse med tiltredelse av ny daglig leder.

5.2
Overførte midler fra skolene
Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet, som igjen fordeler
midlene til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for tillitsvalgt og ressurs
til sentralt tillitsvalgt, er videreført i 2018. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte
skolene kr. 5 543 404 i 2018.
5.3

Pu-midler

5.3.1 Tildeling av Pu-midler for 2018
1. Reisestipend
2. Organisasjonene og skolene
3. Distriktsmøter
4. Ubrukte midler
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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44 600
2 677 000
50 000
5 400
2 777 000
1
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5.3.2 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2019
1. Reisestipend
kr.
59 500
2. Organisasjonene og skolene
kr.
2 842 000
5. Distriktsmøter
kr.
50 000
6. Int./bærekraftseminar
kr.
50 000
Sum
kr.
3 001 500

5.4. Mentorordningen i folkehøgskolen
Risøy, Skiringssal og Ringerike folkehøgskole startet i 2016 opp et pilotprosjekt om mentorer for
folkehøgskoleelever som ikke har fullført videregående skole. Prosjektet ble ledet av Øyvind Brandt.
Prosjektet er videreført skoleåret 2017/18 med de samme skolene. Høgskolen i Sørøst-Norge har
evaluert prosjektet. Erfaringene har vært meget gode. Det har likevel ikke lyktes å fremskaffe
finansiering fra departementet for videreføring i skoleåret 2018/2019. Folkehøgskolerådet arbeider
med å kartlegge muligheter for å videreføre prosjektet.
5.5. Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2017 hatt til disposisjon kr. 1 977 000 og betalt ut kr. 1 977 000 til vikar for
tillitsvalgt.
5.6
Oppholdspenger for 2019/2020
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2018/2019, vil det
være forsvarlig å øke prisene med 2,72 % for skoleåret 2019/20 Oversikt over gjennomsnittspriser er
sendt ut til skolene som rundskriv.
5.7
Kopinor
For 2018 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale
om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Skolenes andel
er beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år.
5.8
Kontakt med Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet.
5.9
Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2018 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget
og i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Spesielt har det vært fokus på å sikre
fortsatt finansiering av kortkurs, finansiering av mentorordningen, NAV-støtte til 2. års elever med
særlige behov, opptrapping av studiestøtten og at folkehøgskolene må få statsstøtte for økt elevtall.
5.10 Statsbudsjettet for 2019
Regjeringens opprinnelige forslag på kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på
nesten kr. 891 530 millioner kroner, dette er en prosentvis oppgang på 4,4% i forhold til 2018.
Prosentoppgangen skyldes en kostnadsjustering på 2,9%, i tillegg til midler til oppstart av
folkehøgskoler på Svalbard og Evje. Regjeringen formulerte også i budsjettforslaget at de ville fase
ut tilskudd til kortkurs.
Endelig vedtatt budsjett i Stortinget endte imidlertid med ytterliggere påplussinger i statsbudsjettet:
1. 11 mill. kroner til kompensasjon for økt elevtall til folkehøgskolene.
2. 1,5 millioner til planleggingsmidler til 2 nye skoler - Sjunkhatten og Ørskog
I tillegg ble det flertall for følgende merknad om kortkurs:
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Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Kristelig Folkeparti, viser til folkehøgskoleloven, der det slås fast at «Folkehøyskolens formål er å
fremme allmenndanning og folkeopplysning». Folkehøgskolene er spredt over hele landet og har stor
betydning som aktivitets-, kultur- og kurssentre i mange lokalsamfunn. Flertallet mener de
forskriftsfestede kortkursene bidrar til at folkehøgskolene kan drive allmenndanning og
folkeopplysning i et bredt perspektiv. Flertallet mener videre at kortkursene kan spille en viktig rolle
i å forhindre utenforskap og fremme aktivitet. Flertallet viser til at Folkehøgskolerådet har tatt
initiativ til en regelgjennomgang med tanke på å lande en fremtidsrettet modell for finansiering av
kortkurs. Flertallet støtter dette initiativet.

5.11

Økonomi

5.12.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
I budsjett for 2018 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med
2,7 prosent. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet og
tilrådingen ble tilnærmet fulgt.
5.12.2 Økonomianalyse
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi. Det er
gjennomført en økonomianalyse for 2017 som er gjort kjent for skolene. Det vil også bli gjennomført
en tilsvarende analyse for 2018.
5.12.3 Husleietilskudd
Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger
fram til 1. september og godkjent nye prosjekter for støtte i 2019.
Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2019 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 61 440 280 kroner som husleietilskudd i
2019. 50 000 710 kroner av disse med en rentefot på 3,6 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag
og 11 439 570 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
5.12.4 Økonomiutvalget
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne
av Folkehøgskolerådet.
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Inger Veiteberg, FHF
Dag Folkvord, FHF
Signe Rosland Jensen, NKF
Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 29 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i
Folkehøgskolerådet.
De viktigste sakene i 2018 har vært:
•

Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2018 og 2019.

•

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

Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt
likt. Kostnadene var høyere i 2017 enn i 2016. Skolene bruker i snitt kr. 2 479 mindre per
elev på lønn pedagogisk personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i
basis og elevavhengig tilskudd.

•

Oppholdspenger/Kostpenger for 2019-2020 er foreslått økt med 2,72% fra 2018-19.
Konsumprisøkningen var på 3,01% og lønnskostnadene 2,55%. Gjennomsnittsskolen tar kr 73
125,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 2 250 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad
på folkehøgskolene er kr. 114 696.

•

Fastsatt rentesats på 3,6 % til bruk ved utregning husleietilskudd i 2019. 61 440 280 kroner
ble fordeltsom husleietilskudd, 50 000 710 kroner av disse med en rentefot på 3,6 % på
bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og 11 439 570 på bakgrunn av godkjent
internatkapasitet.

5.13 Beregning av elevtall/arbeid med Navi Sentralbase
Folkehøgskolerådet har også i 2018 arbeidet med og kontrollsikret dataene i Navi Sentralbase.

5.14 Nye folkehøgskoler
Det er ikke startet opp nye folkehøgskoler i 2018. Følgende søkte i 2018 om tillatelse til oppstart
høsten 2019 (spesifisert med når de søkte første gang)
Jappe Ippes folkehøgskole
Ørskog folkehøgskole
Sjunkhatten folkehøgskole
Eresfjord folkehøgskole
Goetheskolen, antroposofisk folkehøyskole
Øyrekka Folkehøgskole
Røros Folkehøgskole
Folkehøgskolen Helse AS
Stavanger Urban Folkehøgskole
Svalbard Folkehøgskole

2008
2012
2013
2013
2016
2017
2017
2017
2018
2018

Stortinget endret våren 2018 loven for å muliggjøre etablering av folkehøgskole på Svalbard. I
statsbudsjettet for 2019 fikk Svalbard Folkehøgskole og Evje folkehøgskole midler til oppstart i
2019. Sjunkhatten og Ørskog fikk planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2019.

5.15 Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på
vegne av Rådet.
Internasjonalt Utvalg har hatt disse medlemmene:
Ato Owusu-Addo, Ålesund folkehøgskole
Tommy van Pelt, Agder folkehøgskole
Jakob Steenberg Thompson, Sund folkehøgskole
Silje Ødegård, Fredly folkehøgskole
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På grunn av personalsituasjonen har det ikke vært gjennomført fysiske møter med internasjonalt
utvalg i 2018. Internasjonalt utvalg har likevel blitt konferert på mail i utvalgte saker.
Det har i 2018 vært blitt tatt en vurdering av de tilgjengelige økonomiske ressursene til internasjonalt
arbeid i Folkehøgskolerådet. Pga. bortfall av NORAD-midler har vedtok Folkehøgskolerådet i
november 2018 at stillingen internasjonal sekretær reduseres til en 50% stillingsressurs i 2019. Dette
er gjort i overenstemmelse med berørt arbeidstaker og i tråd med gjeldene lover og regler.
5.16 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Se vedlagte årsmelding.
5.17 Arendalsuka 2018
Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka.
6.
Nordisk arbeid
Leder, nestleder og daglig leder deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd og var representert på
Vårkonferansen i Kungälv i mai. Nordisk Folkehøgskoleråd hadde møte på Kungälv i januar og mai,
og på Åland i september.
7.
Folkehøgskoleordbok
Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre
interesserte. www.folkehogskole.no/fhsr/
8.
Internettadresser
Folkehøgskolerådet:
Internasjonalt Utvalg:

www.folkehogskoleradet.no (NY i november 2018)
www.folkehogskole.no/iu

Oslo 01.03.2019

Øyvind Brandt /s/
leder

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær

Vedlegg:
1. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2018
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Vedlegg

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2018
1.

Styret i Fondet for folkehøgskolen har bestått av:

Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder
Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) nestleder frem til 3. juni.
Gunnar Birkeland, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) nestleder etter 3. juni.
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (IKF/NKF)
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Bodil Nystad (IF, 1. halvår), Dag Folkvord (IF, 2. halvår)
Odd Arild Netland, sekretær frem til 1. februar. Christian Tyning Bjørnø, sekretær fra 1. februar.

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har ikke hatt møte i 2018

3.

Utbetaling av midler for 2018
Det ble ikke tildelt midler for utbetaling i 2018

4.

Fondskapitalen
Fondskapital 01.01.18

1 012 932

Renteinntekter
Renteinntekter bank pr 31.12.18

5 545

Fondskapital 31.12.18 (innestående på konto)
11111111
Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 ‐ (ikke utbetalt)

1 018 477

Disponibel fondskapital 31.12.18

998 477

‐20 000

Oslo 01.03.2019

Øyvind Brandt /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær i Folkehøgskolerådet
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
ÅRSREGNSKAP
2017
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I

-

3000
3000
3100
3210
3230
3250
3270
3400
3430
3450
3460
3910
3920

f

[

.—

-

-

Annonser I Folkehøgskolen” Os pliktig
Andre inntekter ffraktjpost etc)
Boksalg
Medlemskonbngent
Kurs- og seminaravgifter
Div.refusjonet viderefukbirert
Tilskudd RVH
Tilskudd frå FHSR P11- goder
Tilskudd 011-midler til kurs
Overført fra Forskningsfond til boktitgivelse
Ressurs for buhisvalgte
Royalty bøker
Bladabonnement Fokehegskolen
SUM INNTEKTER
i
4000 Varekjøp bøker
SUM VAREKJØP
5000 t.Ønn
5020 Lønn/honorar andre
5015 Refusjon arbeidshjelp IF/NKF
5030 Avsatte fenepengar
5060 Per,sjooskosbiader
5410 Arbeidsgiveravgift
5830 Refusjon lønn fra IF
5835 Refusjon lønn fra FHSR
5840 Refusjon lønn fra andre
5910 Div. sosiale kosbiader
5920 Yrkeaskadeforsikring
5930 Gmppelivstbndkring
5925 Kollektiv reiseforslkflng
5940 Bedriftshelseteneste
SUM PERSONALKOSTNADER

-

FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Reonskao pr. 32.12.2017
Konto navn
Ktonr.

I

I

I

:

I

—

I

-349 800
-39 192
-9 900
-6 188 756 I
298 885
298885!
2 150 067
14 500
i 271 598
282 239
75 144
352 454
463 370
434 683
13111
9 241
3 870
3 834
5 995
5114
3 26Z 892

-1 364 000
-90 826

-

-232400
-8 265
-322 110
-3 363 028
-385 901
-23 334

RE1SKAP 31.12.17

Note

-

-

-

-

-

-

2

2

Z
2
2

i

-

-

-

-

-

-

8-

I

I

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

349 800
39 000
9900
-5 015 125 I
294 000
294000!
2 100 000
10 000
1 271 600
273400
70 000
350 000
450 000
421 300
13 100
15 000
3 900
6 000
3 900
5 120
3 224 520 I

1 364 000
72 000

-

230 000
10 200
315 225
3 200 000
400 000
25 000

Budsjett 2017

Avvik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 885
4685!
50 067
4 500
2
8 839
5 144
2 454
13 370
13 383
11
5 759
30
2 166
2095
6
38 372 I

192

-

-

18 826

-

-

6 885
163 028
14 099

2 400

171
045
825
217
700

(

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2iWI

21 456
3 843
5 832
3687
4 571

-

313 600
1 310 000
71 686
46 000
331 760
46 158
9900
-6 200 062 I
431 914
431914 I
2 026 448
83 809
i 150 697
257 260
78 765
347369
437 000
342 600

210
10
478
3 025
346

REGNSKAP 2016

j

-

-

-

-

-

238667
450 000
421 313
13 111
4 829
2 580
2 556
3 997
3409
2 221005!

-

349 800
39 192
9900
-4 522 045
298885
298885!
i 489 960
4 500
1 144 438
210 493

-

90 826

-

232 400
8 265
322 110
3 363 028
103 862
2 662

FHF

-

4 412
1 290
1 278
i 998
I 705
104!

-

ZJ
660 107
10 000
127 160
71 746
75 144
113 787
13 370
13 370

-16667111

i 364 000

-

282 039
20 672

piqsu

66

6172
6187
6300
6325
6540
6700
6720
6807
6806
6808
6815
6820
6840
6860
6870
6900
6940
7500
7400
7435
7770
7790
7430

6050
6122
6130
6150
6155
6158
5162
6161
6164
6171

IKto.n

Drift FHF nettsted
Profilenng av FHF
Bokutgivelser
Biblioteket
Trykksaker/håndboka
Abonnementer,fagbøker,oppslagsvetk
Div. møtekostnader
Kasbiader FolkehøgskoIen
ÉK-kosbiader
Potto
Forsikring bibliotek
Konbngenter
Verveptemier
Gebyr bank
Komgenng m v a
Gaver/blomster
SUM ANDRE DRXFISKOSTNADER

Fritt bonorar

Konto navn
AvSkriving
Kostnader Utdanningsfotbundet
Tilskudd til lokallaga
PU-midler til skolene
Kosbiader PU arbeid og kurs
Tilskudd til andre
Kosbiader kurs for buhtsvalte
Kostnadet styreseminar/tillitsvalg
Kurs- og seminaravgifter
Kosbiader landsniøte/junimøte
Avsetning landsmøte 2017
Kostnader frderforum
Kosbiader Arendalsuka
Huslele
Konlswhoidskosbiader
Inventar/utstyr
Revisjonshonomr

f

I

I

2307
2277 685

5366

6121
27690
25423
257 991
58290
70585
613
3061

103 225
14054
276 083
302 761
11662
24 100
200 289
45963
9741

16873
111 773

118 519

REGNSICAP 31.12.17
36612
4681$
7131
149 000
345 634

I

10

3

g

8

I

Note_[
4
-

5000
i 995 820

6000

I

-

-

-

-

-

-

-

25000
30000250 000
40 000
70000
620
3 100

10 000
277000
260 000
15 000
24 100
150 000
35 000
10000

-

-

-

-

300000
5000145000
25000
25000
112000

-

37000111000
25000

Budsjett 2017

534

6 121
2 690
4 577
7991
18 290
585
7
39

50269
10 963
259

103 225
4 054
917
42761
3338

388
64 182
17869
149 000
45 634
5 000
26 481
25000
8 127
227

2693
281 865

Avvik

I

I

9252
_2043 $74

837

68 128
583

22 350
834
15359
42168
57 209
223 171

100000
88 864
3068
303 648
364 169
18661
31 400
2W 698
16 619

I

2 307
i 663 311

3 692

6 121
25 265
22 881
257991
41 252
70 585
613
3061

103 225
14 054
234 671
257 347
9 914
20 254
200289
45 963
9 741

16873
111 773

118 519

186501
1000
134 224
35 111

32951
46 818
7 131

FHF

REGNSKAP 2016
43689
40000
26301

I

P11

614 37ij

i 674

17 038

2 405
2 542

41412
45414
1 748
3 846

149 000
345 634

3661

67

I

I

RESULTAT
OveilørttllKonfllkffolld
OverføitWfOrskfllflgSfOfld
RESULTAT EnER

Sum utgifter

Konto navn
Kto.nr. I
7100 Reise/diett styret
7120 Reise/diett lederen
7135 Reise kurs for blitavalgte
7136 Reise/diett pedj&lgiver
7140 Relse/diett rektowtvalg
7130 Reise iærewtvalg
7145 Reise/diett generalsekretær
7146 Reise/diett redaktør
7180 Reise lederfowm
7180 Reise studietur personalet
7165 Reise pedgogisk utvalg
7138 Reise 1KV-utvalg
7160 Reiseldiett andre
SUM RUSEKOSTFIAUtK
t
6010 Renteinntekter
8140 Morarenter
8400 Ekstraordinære poster
SUM FINANSPOSTER
E

I

I

-

-8 789

804
6 179 967
-8 789

-

i 441
2245

30 000
4 040
10 113
4033

-

REGNSKAP 31.12.17
51 909
32 363
26 064
81 529
13 935
7 364
67 248
11 083

I

f

I

10

Nt

8

I

I

I

I

-2 000
5 917 340
-97 785
20000
20000
-57 785

-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000
10 000
10 000
5000
40C
2 000

Budsjett 2017
70 000
45 000
50 000
70 000
15 000
15 000
70 000
15 000

I

2 804
262 627
88 996
20000
20000
48 996

-

559
2245

I

-

L

5 960
113
967

-

18 091
12 637
23 936
11 529
i 065
7 616
2 752
3 917

-65

Avvik

-13 274

-

-

-

-i 080
6 186 788
-13 274

-

I

I
REGNSKAP 2016
84 968
59 591
43 970
99 502
15 842
14 138
82 085
12 982
3 341
28936
1 178
14 005
47 405
507 943 I
1 080
-

-

-

935
384
248
083

10 113
4033

-

20 000

13
7
67
11

51 909
32 363
26 064

I

-93 907

-

-

804
4 428 137
-93 907

1 441
2245

I

2441321

FHF

I

-

85 119

I

95

10 000
4 040

81 529

1 751 830
85 119

P11

68

Styremedlem

ndBradt
Styreleder

EGENKAPITAL
EK-KORREKSJON
RESULTAT
ISUM EGENKAPITAl.
2400 LEVERANDØRER
2600 SKYLDIG SKATFETREKK
2630 SKYLDIG STATENS PENSJONSKASSE
2770 SKYLDIG ARBEIDSGDÆRAVGIF
2910 ANNEN KOR1SIKflG GJELD
2915 SKYLDIG PU-MIDLER
2920 FOND FOR TILLDSVALGTE
2930 KONFLtIFOND
2940 SKYLDIG FERIEPENGER
2950 SKYLDIG LOKALLAGSPENGER
2965 FORSKNINGS- OG IFTVIKUNGSFOND
2970 SOUDARITEISFOND
SUM KORT&KUG GJELD
SU$ GJELD OG EGENKAPITAL

IG.JELD OG EGENKAPITAL

INVENTAR OG KONTORMASIUNER
IÙMANLEGG5MID1.ER
139x ANDRE KRAV
1380 FORDRINGER ANSAUE freiseforskudd)
1395 MEDLAVG. TILGODE
1399 DEPOS)M HUSIf lE
1410 VARELAGER BØI<ER
27400PPGJØRSKONTOMVA
1700 FORSKUDOSBETAIJE KOSTNADER
1500 KUNDEFORDRINGER
ISUM FORDRINGAR
1920 BANK
SUM OMLØPSMIDI.AR
SUM EIENDELER

FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Balanse 31. desember
EIENDELER

I

7

586228
130 689
450 136
153 500
23 100
8535
73 196
323 920

183 079
1830791
785442
84 976
254 601
153 500
27 270
5718
119 735
133 958

I

I

G

-8789
-662 360t
-942 280
-105 332
-48 055
-95 375
-30 000
-60 000
-207 809
-82 412
-283 705
-25 413
-82 500
-139 499
-2102380
-2764740

Generalsekretær

Ristin Smidi
yremedle

-2617252

338
012
435
410
000
0
-395 343
-82412
-258 726
-27 608
-109 000
-202 397
-1963681

-624
-99
-34
-90
-40

-653 57i]

-653 571

-653 571

868 973

15552001

201.6

2 617 252

I

I

I

I

799 543

-

2 764 740

Y

emedlem

I
2158911

215 891

17493061

2017

I___

I

Ingvar øydvin
Styremedlem

pJo

I

I______

I
6

6
6

I

I

I
7

I

I

I

I

I

69

-

Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12. 17

INOTE 6- EGENKAPITAL
Opparbeida egenkapital 1.L17

INOTE 5- PANTStILLELSER
FHF hadde ved utgangen 2017 ingen panistiftelser.

-

[OTE 4-AVSKRIVNINGER
1250 Inventar
1280 Kontomiaskiner
1285 Software avsknves

INOTE3-HONORAR
Honorar til revisor utgjorde i 2017 kr. 24.100

I

kr

kr
kr
183079,00

-

1801.01.17
33 364,00
149 715,00

-8 789
-662 360

kr
kr

-

J

27498,00 kr
41 926,00 kr
kr
69 424,00 kr

-653 571

lilga

kr

kr
kr
kr
kr

I
INOTE 2- LØNN, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATtE
FHF hadde 3,75 årsverk 12017. Lønn og sosiale utgifter utgjorde kr 3.262.892,For 2016 var den samme utgiften kr.3.294.137,For 2017 har FHF utbetalt kr 1.271398,- til refusjon arbeidshjelp,dette inkluderer oppdatering av håndboka.
For 2016 var den samme utgiften kr. 1.150.697Lønn og andre godtojørelser til daglig leder var kr kr 957.600,og til leder kr 707.630,- (75 % I 2017)
Informasjonskontoret for folkehøgskolen refunderer 35 % av lønna inkl. sos.utg. til daglig leder og 5% til leder.
Ansatte I FHF er tilknytta Statens Pensjonskasse, med unntak av PU-r&lgiver som er tilknytta KIP
FHF hadde pr. 31.12.17 ingen uoppojorte lån til ansatte.

INÖTERTITÅRSREGNSKÄPET 2017
NOTE 1- REGNSKAPSPRINSIPP
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnslcapsloven og etter regler
for små foretak.

-

J

60862,00 kr
191 641,00 kr
kr
252 503,00 kr

Grunn

2017

-

I

6 672,00 kr
29 940,00 kr
kr
36 612,00 kr

215 891,00

-

UB 31.12.
54 190,00
161 701,00

70

I

I

IN0TE 8- KURS FOR TILUTSVALGTE

Underskudd PU 12012
Dekket Inn I 2013
Dekket Inn i 2014
Dekket inn I 2015
Dekket inn i 2016
Underskudd PU i 2017
Rest til lnndekkinq

-

INOTE 10 UNDERSKUDD PIJ

Andre kontorholdskostoader inkl EKOM
Av felles kontorholdskostnader dekker
FHF 18,09%

I
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

310 056,00
-66 987,00
-53 496,00
-68 920,00
-62 083,00
85 119,00
143 689,00

302 761,00

276 083,00

Fakusk
-90 826,00
118 519,00
26 064,00
53 757,00

INOTE 9- SPE&NKASJON AV KONTORHOLDSKOSTNADER
kr
Huslele 18,66 % av totalt for kontoret

-

OU midler
Kostnader kurs for blhtsvalgte
Reise kurs for UNitsvalgte
Belastet Fl-IF

kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr

Fl-IF hadde pr. 31.12. kr. 116.973,- innestende p skattetrekkskontoefl. Skyldig skatt for 6.termin 17
kr. 105.332,-

IN0TE 7- SKATÆTREKKSKOWTO

Budsjett
-72 000,00
145 000,00
20 000,00
93 000,00

01ff
kr
kr
kr
kr
-18
-26
6
-39

826,00
481,00
064,00
243,00

71

Line irslaug
Styremedlem

ed Brandt
Styreleder

In$d de Graff
tyremedlem

J&ig

Ingvar øydvin
Styremedlem

Ytre miljø
FHF sin reisevrksomhet er stor og vi saker å gjøre dette på en så miUovennlig måte som mulig.

Likestilling
Fl-IF har tre ansatte, alle menn. I UHegg har Fl-IF en personalressuts på 1,25 årsverk av de ansatte i Intormasjonskontoret for ms.
Styret består av tre menn og to kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stilllngskategoner ikke funnet det nødvendig
å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Arbekismiljø
Styret mener arbeidsmiljøet, Fl-IF er tilfredsstillende. Det har Ikke vært skader eller ulykker i 2017.
Folkehøgskoleforbundet har hatt lite sykettavær i 2017 og dette skyldes Ikke forhold på arbeidsplassen.

Fortsatt drift
Ärsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Forsknings- og utvlkhngsaktMteter
FHF avsetter ved overskudd midler til forsknings- og utviklingsfond. Midler på fondet pr. 31.12.17 kr. 82.500,-.
FHF driver som en del av sin virksomhet pedagogisk uMklingsarbeld.

Resultat
FHF totalt gikk for 2017 med et overskudd på kr.8.789,- av dette: Fl-IF med et overskudd på kr.93.907,- og PU et underskudd på kr.85.119
[genkapitalen pr. 31.12.17 kr. 662.360,-

Folkehøgskoleforbundet (FHF) er fagforenlng og idéorganisasjon for ansatte i folkehegskolen. NF har sitt kontor øvre Vogate 13
Oslo.

Virksombetens art og hvor den drives

STYRETS ÅRSBEREtNING 2017

Knut 5m
Generalsekretær

stin Smitri
emedlem

Til årsmøtet i
Folkehøgskoleforbundet

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert folkehøgskoleforbundets årsregnskap som viser et overskudd på kr 8 789.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norue.

Revisorgruppen

Revisorgruppen
Akershus AS
Postboks 335
N-1411 Kolbotn

Besøksadresse

Tif.: +47 66 61 79 00
E-post: akershus@rg.no

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Foretaksregisteret
NO 967 604 364 MVA

ww.v.rg.no

øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke
den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper

UHJ
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Statsautonserte

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
for
videre
beskrivelse
av
revisors
oppgaver
https://www.revisorforeningen.no/revisj onsberetninger.

og

plikter

vises

det

til

Uttalelse om øvrige Iovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroti av historisk finansiell
infonuasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Troll en, 7. juni 201$
sorruPPenr)s%%?

statsautorisert revisor

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
ÅRSREGNSKAP
2018

75

j

Reonskae p-. 31.12.2018
Konto navn

-

bøker

FolkehøgskoIen
SUM INNTEICTER

r

:

SUM

4000 Varelqøp bøker
SUM VAREKJØP
I
5000 Lønn
5020 Lønn/honorar andre
5015 Refusjon arbeidshjelp IF/NKF
5030 Avsette foriepengar
5060 Pernjornkosbiader
5410 Arbeidsgiveravgift
5830 Refusjon lønn ba IF
5835 Refusjon lønn fra SR
5840 Refusjon lønn fra andre
5910 Div. sosiale kostnader
5920 Yrkesskadeforsikring
5930 Gruppehvsforslkring
5925 Kollektiv reiseforsiknng
5960 Rekruttenngskostnader
5940 Bednhtstielseteneste

I

3920 Bladabonnement

3910 Royalty

3460 Ressurs for Ullesvalgte

-

3000 Annonser “Folkehøgskolen oa phkbg
3000 Andre inntekter ffraktjporto etc)
3100 Boksalg
3210 Medlemskonbngent
3230 Kurs- og seminaravgifter
3250 Div.refusjoner viderefakturert
3400 Tskudd 68 FHSR PU- midler
3430 fllskudd OU-mldler til kurs

Kto.nr.

FOLKEHØGSKOLEFORBUN DET

I

I

-

-

31.12.18

44 536
3 996
6 062
3 885
32 361
5062
3 4bWöïI
-

I

-

-

2

2
-

--

6 100
3 427 572
-

-

31 000
4 500
6500
4 100

358

I

-6 233 980 I
220 000
220 000 I
2 170 350
40 000
i 300 000

10200

25 000

75 000
358 000

1445580

240 000
10200
320 000
3 300 000
420 000
30 000

Budsjett 2018

80690
977
500 170
369 370

2
2
2

8

I

22062
376 576
474 170
426 600

Nato

294 895

I

I

I

296 488

-252 900
-4 596
-298 545
-3 234 102
-599 378
-39 222
-1 445 580
-99 598
-352 560
-30 706
-9 900
-6 367 087
292 935
292 935
2258 157
8 000
1 303 618

REGNSKAP

__________

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

455
898
378
222

300

24 598
5 440
5 705

21
65
179
9

12 900

I

3ïi

13 534
504
438
215
32 361
i 038

-

438 711 I
72 935
72 935 I
87 807
32 000
3 618
1 593
58 628
17599
26 000
57 230

Avvik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

32628921

5114

5995

2 150 067
14 500
1 271 598
282 239
75 144
352 454
463 370
434 683
13 111
9 241
3 870
3 834

298 885

232 400
8 265
322 110
3 363 028
385 901
23 334
i 364 000
90 826
349 800
39 192
9 900
-6 188 756 I
298 985

REGNSKAP 2017

-

-

2 24iEI

40 122
2 664
4 041
2 590
32 361
3 375

-

i 016 822
224 742
62244
261 498
460 800
413230

-

-

-

-•

5%
545
102
495
222

I

99 598
352 560
30 706
9 900
-4 482 624 I
292 935
292 935 I
i 598 050

4
298
3 234
190
9

252 900

FHF

I

12100401

1687

4 412
1 332
2021
1 295

660 107
8 000
2867%
71 746
84306
115 078
13 370
13 370

4884463!

408 883
30000
i 445 580

PWSU
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Koa navn
KW.nr.
6050 AvsktMng
6122 Kostnader Utdanningsforbundet
6130 Tilskudd til Iokallaga
6150 PU-midler til skolene
6155 Kostnader PU arbeid og kurs
6lSBTllskudd til andre
6162 Kostnader kurs tor Ullitsvalte
6161 Kostnader styreseminar/bulitsvalgtopplænng
6164 Kurs- og seminaravgifter
6171 Kostnader landsmøte/junimøte
6171 Avsetning landsmøte 2019
6172 Kostnader lederfowm
6187 KostnaderArendalsuka
6300 Huslele
6325 Kontorholdskosbiader
6540 Inventar/utstyr
6700 Revisjonshonorar
6720 Fritt honorar
6807 Drift Fl-IF nettstad
6806 Profllenng av FriE
6808 Bokutgivelser
6815 Biblioteket
6820 Trykksaker/håndboka
6840 Abonnementerjagbøker,oppsiagsverk
6860 Div. møtekosbiader
6870 Kostnader FoIkehøgskolen
6900 EK-kostnader
6940 Potto
7500 Forsikring bblivtek
7400 Kontingenter
7770 Gebyr bank
Andre kosbiader/tap
7790 Komgenng m v a
7430 Gaver/blomster
E SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

I

I

9218
2 226 272

3 335
12 397

3 013
33 182
32 675
302 627
43 239
69 392
643

100 000
98 445
17 791
289 173
278 307
17 964
21 690
115007
37 731
15 226

186 144
34 020
14 006

-

276 951

I

REGNSKAP 31.12.18 I
46 549
149 330
13 217

3

9

8

I

fl

Notc_I
4

5000
2 047 100

100 000
50 000
10 000
310 000
250 000
20 000
26 000
130 000
50 000
10 000
20 000
1 500
10 000
30 000
30 000
260 000
61 000
70 000
600
5 000
7 000

-

160 000
6000
145 000
40 000
25 000

-

Budsiett 2018
45 000
130 000
40 000

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25
257
58
70

27 690

6 121

-

-

2307
2 277 685

103 225
14 054
276 083
302 761
11 662
24 100
200 289
45 963
9 741

-

16 873
111 773

-

118 519

-

345 634

149 000

I

REGNSKAP 20
36 612
46 818
7 131

4218
179 172

I

I

423
991
290
585
613
3 061
5 366

-

-

116 951
6000
41 144
5 980
10 994

-

i 549
19 330
26 783

48445
7 791
20 827
28 307
2 036
4 310
14 993
12 269
5 226
20 000
1 500
6 987
3 182
2 675
42 627
12 761
608
43
5 000
3665

Avvik

-

013
777
506
627
201
392
643

9218
i 792 213

2601
12 397

3
30
24
302
31
69

-

-

100 000
98 445
17 791
225 555
217 079
12036
16 918
115007
37 731
15 226

-

186 144
34 020
14 006

-

10 444

42 888
149 330
13 217

I

I

-

734

17038

2 405
8 169

63618
61228
5928
4772

266507

3 661

434 059

Pu

I
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Konto navn
Kto.nr. I
7100 Relse/diett styret
7120 Reise/dætt lederen
7135 Reise kurs for Ullilsvalgte
7136 Relse/dlett ped.r&lgver
7140 Reise/diett rektonitvalg
7130 Reise lærewtvalg
7145 Reise/diett generalsekretær
7146 Reise/diett redaktør
7180 Reise studietur personalet
7165 Reise pedgogisk utvalg
7138 Reise 1KV-utvalg
7160 Reise/diett andre
KtISOIt4MJtK
[_ SUM
8010 Renteinntekter
8140 Morarenter
SUM FINANSPOSTER
Sum utgifter
RESULTAT
OvesføitfllKonfliktfofld
Overføit til tmsknkigs- og utdanningsfond
RESULTAT ETTER

.—

-

.-——...—.-.,

I3I?%

-9 351

16 232
377 224
638
1 912
i 274
6357736
-9351

31.12.18
67042
39 955
47707
87707
12846
909
89202
8 110
7 514

10

Flate

8

I

I

I

-

-2 000
6112672
-121308
10000
25 000
-86 308
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budsjett 2018
I
75 000
60000
5000070 000
10 000
10000
70000
15000
30000
10000
10000
10 000
420QJ
2 000
7958
20045
2 293
17707
2 846
9091
19202
6 890
22 486
10 000
10000
6 232
-42 776
1362
1912
3 274
245064
111957
10000
25 000
76 957

Avvik

I

-

:

-8 789

REGNSKAP 2017
51909
32363
26 064
81 529
13935
7 384
67248
11083
30000
4 040
10 113
4033
.s.sS 701 I
14412 245
804
6 179 967
-8 789

______________

12 846
909
89 202
8110
5 009

67 042
39 955
47 707

I

140 800

I

16 232
287 012 I
638
1 911
i 273
4623424
140 800

FHF

-150 152

I

90 2iJ

2 505

87 707

1734311
-150152

Pu
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regnskapsloven

I
og etter regler

Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.18

Opparbeida egenkapital 1.1.18

IN0TE 6- EGENKAPiTAL

FHF hadde ved utgangen 2018 ingen pantstlllelser.

NOTE 5- PANTSTILLELSER

-

4 AV5KRIVNNGER_
1250 Inventar
1280 Kontormaskiner
1285 Soflware avsknves

INOTE 3- HONORAR
Honorar til revaor utgjorde i 2018 kr. 21.690,-

I

kr

kr
kr
215891,00

54 190,00
161 701,00

18_01.01.18

I

-662 360
-9 351
-671 711

kr
kr
kr

kr
kr
kr

kr
69 095,00 kr
kr
69095,00 kr

fllgang

NOTE 2-LØNN, GOOTGIØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE
Fl-IF hadde 3,75 årsverk i 2018. Lønn og sosiale utgifter utajorde kr 3.460.031,For 2017 var den samme utgiften kr.3.262.892,For 2018 har FHF utbetalt kr 1.303.618,- til rehisjon arbeidshjelp,dette inkluderer oppdatering av håndbok.
For 2017 var den samme utgiften kr. 1.271.598,Lønn og andre godtajørelser til generalsekretær var kr kr 972.140,og til leder kr 732.445,- (75 % 2018)
Informasjoriskontoret for foucehøgskolen refunderer 35 % av lønna InkL sos.utg. til daglig leder og 5% til leder.
Ansatte i Fl-IF er tilknytta Statens Pensjonskasse, med unntak av PU-rådgiver som er tilknytta KLP.
Fra 1.12.2018 er generalsekretær biknytta KIP.
Fl-IF hadde pr. 31.12.18 ingen uoppajorte lån til ansatte.

for små foretak.

INOTER TIL ARSREGNSKAPET 2018
NOTE 1- REGNSKAPSPRINSIPP
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med

______
______

Grunnlag
I_____av5krivn1ng 2018
10844,00
54190,00 kr
35 706,00
230 796,00 kr
kr
46 55000
284 986,00 kr

kr
kr
kr
kr

238 436,00

-

UB 3112.
]
43 346,00
195 090,00
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I
kr
kr
kr
kr

Underskudd PU i 2012
Dekketein 2013
Dekket inn i 2014
Dekket inn i 2015
Dekket inn 2016
Underskudd PU I 2017
Dekket inn i 2018
Rast til inndekking

JNOTE 10- UNDERSKUDD PU

Andre kontorholdskostnader inkl. EKOM
Av felles konterholdskostnader dekker
FHF 18,41%

I
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

598,00
144,00
707,00
253,00

-

310056,00
-66 987,00
-53 496,00
-68920,00
-62 083,00
85 119,00
-143 689,00

278307,00

289 173,00

Faktisk
-99
186
47
134

INOTE 9- SPESIFIKA5)ON AV KONTORHOLDSKOSTNADER
kr
Kusleie 18,86 % av totalt for kontoret

-

DU midler
Kostnader kurs for Uulitsvaigte
Reise kurs for tilhisvalgte
Belastet Fl-IF

INOTE 8- KURS FOR TILLFTSVAJ.GTE
kr
kr
kr
kr

I
INOTE 7- SKATÆTRE)UCSKONTO
FHF hadde pr. 31.12. kr. 130.808,- nnestående p skattetrekksko4itoen. Skyldig skatt for 6.termin 18
119.405,-

Budsjett
-75
145
50
120
000,00
000,00
000,00
000,00

Ditt
kr
kr
kr
kr
-24
41
-2
14

598,00
144,00
293,00
253,00
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ehøgslwlen. fl-I’ har sitt konlar i øvre Vol)gate 13

Generalsekreher

]an arhn Medhaug
N leder

Styreleder

Ytre mIljø
an reisewksomhet er stor og

vi

Ronn Meg jaren
Styremedlem

Styremedlem

søker å gjøre dette på en så mijøvennhg måte som mulig.

Likestilling
Fl-IF har be ansatte, to menn og en kvinne. t tdegg har EI-IF en personalressurs
på 1,15 årwerk av de ansatte Informasjonskorloret For !hs.
Styret består av 8re menn og en kvinne. 9yret her ut fra en vurdering av antall
ansatte og strlhngskategoner lete funnet det nødvendig
å rverksette spesielle dltak med hensyn tI ltesIing.

Arbeldamlhjø
Styret mener arbeldsmdjøet i FF4!’ er tifredssbllende. Det har ikke vært skader eller
ulikker I 2018.
Folkehegskdleforbundet har hatt lea sykelhavær i 2018 og det som har vært skyldes
ikke forhold på arbeidsplassen.

Årsregnskapet for 2018 er salt opp under tonietmng av fortsatt drift. Det bekretms
herved at ftiiitsetningen er tÅ stede.

Fodtsaftft

FoknIngs- og utwlk)kigsaktlulteter
FI* avsetter- ved overskudd midler tI fcwla*igs- og itredingsfond. Midler
på tondet pr. 31.12.18 kr. 106.000,-.
Fl-I’ driver som en del av sin vkksoninet pedagIsk LtvWdlngmebeld.

Resultat
til!’ totak gstk For 2018 med et overskudd på kr.9.351, av dette: FF4!’ med et underskudd
på kr.140.574, og fl) et overskudd på kr.150.152,Egerkapllalen pr. 31.12.18 kr. 671.711,-

Virksombetens sit og hvor den drives
Folsklefrhanclet (FIIE) er fugtorerwig og idéorganaaon for ansatte
iOlo.

STYRETS ÅRSBERETNING 2018

Styremedlem

Til årsmøtet i
folkehøgskoteforbundet

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert folkehøgskoleforbundets årsregnskap som viser et overskudd på kr 9 351.
Årsregnskapet består av balanse per 3 1. desember2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Revisorgruppen

Resorgruppen
Akershus AS
Postboks 335
N-1411 Kolbotn
Beseksadresse:

Til: +4766617900
E-post: akershusGrg.no

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Foretaksregisteret
NO 967 604 364 MVA
w.rgno

øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke
den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Medlem av 1.1KV Inlernatlonal, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsuleniselskeper

Lit

Statsautoriserte
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og
god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon
som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeitvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For
videre
beskrivelse
av
revisors
oppgaver
https://wwwrevisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

og

plikter

vises

det

til

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppf’lt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Trollåsh, 9. april 2019
Revisorgruppen Aker lui’s A4/.

Knut Østbye
/ statsautoriser

-

‘

t revisår

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulenlsels
kaper

www.rgno
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VEDTEKTER FOR FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Vedtatt på landsmøtet på Agder folkehøgskole 19.3.2013
Justert på landsmøtet på Voss folkehøgskole 2.6.2015
Justert på landsmøtet på Elverum folkehøgskole 31.5.2017
Forslag til justerte vedtekter samt retningslinjer for lokallag og ‘rektorlag’ til landsmøtet på Skogn
folkehøgskole 28.5.2019

§ 1 Namn: Folkehøgskoleforbundet
§ 2 Føremål
2.1
Folkehøgskoleforbundet er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole.
2.2
Folkehøgskoleforbundet skal ta i vare medlemmene sine interesser når det gjeld
lønns- og arbeidsforhold.
2.3
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for dei idéar den frilynte folkehøgskolen byggjer
på og fremje folkehøgskolen sin innverknad og plass i det norske samfunnet.
2.4
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og tenelege rammevilkår for norsk
folkehøgskole.
2.5
Folkehøgskoleforbundet skal drive studie-, utviklings- og opplysningsverksemd.
§ 3 Medlemsskap
3.1
Folkehøgskoleforbundet har fire former for medlemskap: vanleg medlem,
student/stipendiatmedlem, pensjonistmedlem og støttemedlem. Vanleg medlem har
fulle rettar i organisasjonen.
3.2
Rett til vanleg medlemsskap har alle som arbeider i eller har permisjon frå stilling i
folkehøgskolen. Desse kan berre ha vanleg medlemsskap.
3.3
Styret kan etter særskilt søknad innvilge medlemskap for andre.
3.4
Rett til støttemedlemskap har elles alle som ønskjer å arbeide for dei idéar
Folkehøgskoleforbundet byggjer på.
§ 4 Inn- og utmelding
4.1
Inn- og utmelding skjer skriftleg til Folkehøgskoleforbundets sekretariat.
4.2
Den lokale tillitsvalte har ansvar for at lokallagslister med endringar vert sendt
sekretariatet.
§ 5 Kontingent
5.1
Landsmøtet fastset kontingenten og utrekningsgrunnlaget samt rammene for bruken
av kontingenten.
§ 6 Organisasjonsstruktur
6.1
Folkehøgskoleforbundet har følgjande vedtaksledd:
Arbeidsplass/landsomfattande lokallag:
Lokallaget
Styret i lokallaget
Lokal tillitsvalt
Landsplan:
Landsmøtet
Forbundsstyret
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Sekretariat med generalsekretær står for det daglege arbeidet i
Folkehøgskoleforbundet.
§ 7 Lokallaget
7.1
Medlemmer ved den enkelte folkehøgskolen utgjer eit lokallag i
Folkehøgskoleforbundet. I tillegg utgjer rektorar, tilsette i sekretariatet og
pensjonistar utgjer eigne lokallag. Verksemda i lokallaga følgjer retningsliner som blir
gitt av forbundsstyret og vedtak fatta av landsmøtet.
7.2
Er det minst 2 medlemmer i laget av Folkehøgskoleforbundet ved ein skole, skal det
veljast leiar og kasserar. Desse utgjer styret i lokallaget. Tel lokallaget fleire
medlemmer, kan talet på styremedlemmer utvidast til maksimalt fire. Samansettinga
av styret bør spegle medlemsgruppa.
7.3
Lokallagsmøte skal haldast når ein medlem krev det.
7.4
Støttemedlemmer knytta til ein skole kan møte i lokallaget utan stemmerett.
7.5
Årsmøtet i lokallaga skal haldast i god tid før landsmøtet. Ekstraordinært årsmøte
skal haldast når styret eller 1/4 av medlemmene krev det.
7.6
Rektormedlemmer tek og del i lokallaget ved eigen skole, unntatt i saker som
omhandlar førebuing til møter etter medbestemmelsesdelen i hovudavtalane.
§ 8 Landsmøtet
8.1
Landsmøtet er det høgste organet i Folkehøgskoleforbundet og skal haldast kvart
andre år innan utgangen av juni.
8.2
Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og forbundsstyret med
vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning:
• Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist
satt av styret.
• Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter
rimelegaste alternativ:
o Første innstilte frå alle lokallaga
o Styret med vararepresentantar
o Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det
maksimalt er 60 delegatar.
o Dersom det framleis er ledige plasser, tredje innstilte frå lokallaga
etter fallande medlemstal og så frametter til det er maksimalt 60
delegatar.
• Resultatet meldes lokallaga utan opphald.
8.3
Alle andre medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan likevel møte på landsmøtet
med tale- og forslagsrett.
8.4
Forbundsstyret legg fram årsmelding, rekneskap og budsjett til godkjenning på
landsmøtet. Styret har ikkje stemmerett i desse sakene. Rekneskapen skal vera
godkjent av statsautorisert/registrert revisor.
8.5
Landsmøtet vel forbundsstyret og dei ombod som landsmøtet vedtar skal veljast av
landsmøtet. Landsmøtet skal godkjenne forbundsstyret sitt val av revisor.
Landsmøtet vel valnemnd.
8.6
Saker som skal opp på landsmøtet må meldast seinast 2 månader i forvegen.
Framlegg om endring av vedtektene må meldast seinast 4 månader i forvegen.
8.7
Forbundsstyret kan gje vidare retningsliner for gjennomføringa av landsmøtet.
Landsmøtet kan gjera endringar i desse.
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§ 9 Ekstraordinært landsmøte
9.1
Det skal kallast inn til ekstraordinært landsmøte når 1/6 av medlemmene krev det,
eller når forbundsstyret finn det nødvendig.
9.2
Ekstraordinært landsmøte skal kunngjerast med minst 14 dagars varsel. Sakliste skal
følgje innkallinga.
9.3
Ekstraordinært landsmøte kan ikkje behandle eller avgjera andre saker enn dei som
er nemnt i innkallinga.
§ 10 Forbundsstyret
10.1 Forbundsstyret skal leie verksemda i Folkehøgskoleforbundet mellom landsmøta og
førebu landsmøtesakene.
10.2 Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege medlemmene.
Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer.
10.3 Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Val skal vere skriftelege dersom det er fleire
forslag til leiar, styremedlemmer eller varamedlemmer. Styret vel seg imellom
nestleiar og sekretær.
10.4 Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter til
vanleg i styret, men utan røysterett.
10.5 Leiar og styremedlemmer med varamedlemmer blir valde for 2 år om gongen.
10.6 Forbundsstyret kan gje vidare retningslinjer for valnemnda. Landsmøtet kan gjere
endringar i desse.
§ 11 Sekretariatet
11.1 Sekretariatet utfører under ansvaret til forbundsstyret det daglege arbeidet i
Folkehøgskoleforbundet. Sekretariatet skal ha ein generalsekretær.
11.2 Generalsekretæren skal veljast på landsmøtet etter innstilling frå styret for 4 år om
gongen. Mellom landsmøta kan forbundsstyret utnemne generalsekretær fram til
landsmøtet.
§ 12 Endring av vedtektene
12.1 Endring av vedtektene kan berre vedtakast av ordinært landsmøte.
12.2 Framlegg til endring av vedtektene må vera forbundsstyret i hende 4 månader før
landsmøtet. Framlegg skal så raskt som råd sendast lokallaga.
12.3 Endring av vedtektene må ha 2/3 fleirtal på landsmøtet.
§ 13 Oppløysing
13.1 Framlegg om oppløysing av Folkehøgskoleforbundet må vera framsett minst 6
månader før ordinært landsmøte og skal så raskt som mogleg sendast ut til lokallaga.
13.2 Vedtak om oppløysing kan gjerast av landsmøtet med 2/3 fleirtal.
13.3 Dersom oppløysing blir vedtatt, skal det same landsmøtet avgjera korleis midlane til
Folkehøgskoleforbundet skal disponerast.
13.4 For framlegg til samanslåing av Folkehøgskoleforbundet med andre organisasjonar
gjeld også reglane i punkta 13.1 og 13.2.
---
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Retningsliner for lokallaga

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av det enkelte lokallag)
1
Lokallagsmøte blir halde minst to gonger kvart halvår, og elles
når det er behov for det.
2
Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
3
Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg.
4
Sakliste skal følgje innkallinga.
5
Saklista skal m.a. innehalde:
-godkjenning av dagsorden
-godkjenning av protokoll frå siste møte
-innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
6
Viktige saker for lokallaget er t.d.:
-tilsettingsvilkår
-arbeidsforhold
-lokale godtgjeringar og avtalar om slike
-idémessige spørsmål
-pedagogiske spørsmål
-rekruttering
7
Det skal førast referat/protokoll frå møta.
8
Det skal haldast årsmøte kvart år i god tid før landsmøtet.
9
Saker som skal behandlast på årsmøtet:
-årsmelding
-rekneskap
-val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar. Det bør veljast ein
varatillitsvalt.
-val av revisor
-tilmeldte saker
10
Lokallaget vel delegat til landsmøtet
101 Funksjonstida for styret er normalt eitt år.
112 Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen i Virke og KS.
---
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Retningsliner for Rektorlaget

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av Rektorlaget)
1
Lokallagsmøte blir halde i samband med Lederforum (årsmøte) og rektormøtet kvart
år og elles når det er behov for det.
2
Leiar og generalsekretær inviterast normalt til møta i laget og elles til møte i
lokallagstyret etter behov.
3
Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
4
Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg. Sakliste skal følgje innkallinga.
Saklista skal m.a. innehalde:
-godkjenning av dagsorden
-godkjenning av protokoll frå siste møte
-innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
5
Viktige saker for lokallaget er t.d.:
-rektor som arbeidstakar
-skolepolitiske saker
-leiarspørsmål
-idémessige spørsmål
-pedagogiske spørsmål
-rekruttering av medlemmer
6
Det skal førast referat/protokoll frå møta.
7
Årsmøte haldast i samband med Lederforum.
Saker som skal behandlast på årsmøtet:
-årsmelding
-rekneskap
-val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar . Det bør veljast ein
varatillitsvalt.
-val av revisor
-tilmeldte saker
8
Funksjonstida for styret er normalt to år.
9
Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen i Virke og KS.
10
Som medlem av styret i Rektorlaget er ein tillitsvald i Folkehøgskoleforbundet. Skolen
kan krevja refundering av evt. bruk av vikarar for møtetid i styret.
Folkehøgskoleforbundet dekker nødvendige ekstrautgifter til reise- og opphald i
samband med møte i styret.
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET FORSLAG TIL BUDSJETT 2019
Budsjett
I Kontonavn
foi2Ol9
‘
-250 000
3000 Annonser Folkehøgskolen
-10000
Andreinntekterpliktig
-290 000
3100 Boksalg sangbok og andre bøker
-3 450 000
3210 Medlemskontingent
-570 000
3230 Kursavgifter
-30 000
3250 Divrefusjoner viderefakturert
-1 480 680
3400 Tilskudd fra FHSR PU-midler
-100000
3430 Tilskudd OU-midler til kurs
-376 460
3460 Ressurs for tillitsvalgte
-25 000
3910 Royalty bøker
-11 000
3920 Bladabonnement
-6593 161
Sum inntekter
260 000
Varekjøp songbøker
26O0Q
2260000
5000 Lønn
40 000
5010 Lønn/honorar andre
1 340 000
5015 Refusjon arbeidshjelp IF/NKF mm
280 430
5030 Feriepenger
185 000
5080 Pensjonskostnader KLP
389 926
5410 Arbeidgiveravgift
-510 000
5830 Refusjon arbeidshjelp fra IF
-308 500
5835 Refusjon arbeidshjelp fra FHSR
5840 Refusjon lønn fra andre
35 000
5910 Div.sosiale kostn. lnkl.rekruttedngskostnader
4 700
5920 Yrkesskadeforsikring
4 300
5925 Kollektiv reiseforsikring
6 800
5930 Gruppelivsforsikring
5960 Rekrutteringskostnader
8 100
5940 Bedrittshelsetjeneste
3 735 754
um personc*ostnader
‘E
45000
6050 Avskrivninger
130 000
6120 Kostnadsdekking Utdanningsforb.
40000
6130 Tilskudd til lokalt tillitsvalgtarbeid
6150 PU-midler til skolene
300 000
6155 Kostnader PU-arbeid
6000
6158 Tilskudd til andre
150000
6162 Kurs fortillitsvalgte
40000
6161 Styreseminar
15 000
6164 Kurs-og seminaravgitter
100 000
6171 Landsmøtekostnader inkl reise
6171 Avsetning landsmøte 2019*
333
133
867
533

-

6000
150000
40000
15000
100000

-

5400
2 405 561
30 150
130000
40000

23
3
2
4

1 045 200
196 298
120000
264 403
-510000
-308500

-

-100 000
-376 480
-25 000
-11000
-4 662 48C
260000
2600G
1558900

FHF
-250 000
-10000
-290 000
-3 450 000
-120 000
-30 000

160 000
6 000
145000
40000
25 000
-00
100000

000
500
100
500

300 000

31
4
4
6
6 100
342757
45000
130000
40000

667
567
433
267

220 000
22000(
2170350
40000
1 300 000
294 895
60 690
358 977
-500 170
-369 370

..

Budsjett
for2OlB
-240 000
-10200
-320 000
-3 300 000
-420 000
-30 000
-1 445 580
-75 000
-358 000
-25000
-10200

2 700
1 330 ia
14850

11
1
1
2

-

-

(
701100
40000
294 800
84 132
65 000
125 523

-1 93068<

-1 480 680

-450 000

PU

‘

-90 826
-349 800
-39 192
-9900
-4522
298 885
298885
1 489960
4500
1 144 438
210 493
0
238 667
-450 000
-421 313
-13111
4 829
2 580
2 556
3 997
3 409
221 005
32951
46 818
7 131
0
0
0
118519
0
16873
111 773
0
5 114
3 262 692
36612
46 818
7 131
149 000
345 634
0
118519
0
16873
111 773
0

Regnskap
FHF 31.12.17
-232 400
-8265
-322 110
-3 363 028
-103 862
-2 662

Regnskap
Pr.31.12.17
-232 400
-8265
-322 110
-3 363 028
-385 901
-23 334
-1 364000
-90 826
-349 800
-39 192
-9900
-6188756
298 885
298885
2150067
14 500
I 271 598
282 239
75 144
352 454
-463 370
-434 683
-13111
9 241
3 870
3 834
5 995

46549
149 330
13217
276 951
-00
186 144
34020
14006
-00
100000

8 500
3 638 S2
45000
170 000
40000
300000
6 000
190000
40000
18000
0
100000
-00
-00

3661
-00
-00
149 000
345 634
-00
-00

O1!

534
996
885
062
361
062
1 705

T04T 887

44
3
3
6
32
5

000
000
600
000
35
5
4
7
4412
1 290
1 278
1 998

Regnskap
31.12.2018
-252 900
-4596
-298 545
-3 234 102
-599 378
-39 222
-1 445 580
-99 598
-352 560
-30 106
-9900
47087
292 935
2,935
2258151
8 000
1 303618
296 488
22 062
376 576
-414 170
-426600
660107
10 000
127 160
71 746
75 144
1 13 781
-13 370
-13 370

Ramme
for2O2O
-250 000
-10000
-290 000
-3 450 000
-600 000
-35 000
-1 525 000
-100 000
-385 900
-25 000
-11 000
250 000
250000
2140000
40 000
1 373500
299 600
188 000
316 132
-522 150
-316 000

-1 666711
0

-282 039
-20 672
-1 364000

Regnskap
PU31.12.j7
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FHF sin andel husleie 12019
er 18,41 %avtot. 1.740.000

j Landsmøtet 2019
Totale kostnader
Tidligere avsatt
Belastes 2019 regnskapet

)

LZ

Reise og opphold styret
Reise og opphold ledet
Reise kurs for tillitsvalte
Reise og opphold ped.rådgiver
Reise og opphold rektorutvalg
Reise og opphold lærerutvalget
Reise og opphold 1KV-utvalget
Reise og opphold generalsekretær
Reise og opphold redaktør
Studieturer personalet
Reise pedagogisk utvalg
Reise o opphold andre

8020 Renteinntekter

7100
1120
7135
7136
7140
7130
7138
7145
7146
7180
7165
7160

—

6112 Kostnader lederforum
6187 Kostnader Arendalsuka
6300 Husleie**
6325 Kontorhold***
6540 Inventar/utstyr
6700 Revisjonshonorar
6120 Honorar fritt
6806 Profilering av FHF
6808 Bokprosjekter/sangbok
6807 Drift FHF nettsted
6815 Bibilioteket
682oTrykksaker
6840 Abonnement/fagbøker/oppslagsverk
6860 Møtekostnader
6870 Kostnader Folkehøgskolen”
6900 EK-kostnader
6940 Porto
1040 Forsikring bibliotek
7400 Kontingenter
Andre kostnader/tap
7430 Gaver o blomster

—

I

Budsje*

.32541

300 000
200 000
100 000

-

5000
278 3
-1 000
5 460
4 464
4661 861
-6V
100(N
25 00
34381

-

10000
10000
10000
70000
15000
13 333

) FHF sin del av øvrige
kontorholdskostnader er 18,37%
når kostnadene deles på alle org.

-

i
50000
50 000
45 000
60 000
10 000
10 000
10 000
70 000
15 000
20000
5000
5 000
00
-1 000
7 000
6 00
6554 906]
-38254
100001
250001

14 000
I 713 50(
50000
50000
45 000

.

.

15 000

10000
1 500
10000
8000
40000
270000
30 000
70 000
650

-

90 000
10 000
257400
241 800
19 500
19 500
10(1 000
10000

FHF

10 000
i 500
10000
10 000
45 000
270 000
45 000
70 000
650

for2Ol9
90 000
10 000
330000
310000
25 000
25 000
100 000
10 000

-

-

15 000

2 000
5 000

-

.

-

.

-

72600
68200
5 500
5 500

-376351

i 540
i 54C
1 893045
-3763

-

71 66

-

6 667
5000

.

-

-

60 000

.

.

1 000
489 65(

PUF

-00
-93908
-00
-8789

-1 441
5 937

I41*

4428137
-93908

og 31 .44% når kostnaden deles
pà FHE-IF-FHSR.

6112672
-121 30
1000C
25 OOC
-8630

‘5I

-2000
7000

4.

75 000
60 000
50 000
70000
10 000
10000
10000
70000
15000
30 000
10 000
10 000

2,2319
51 909
32 363
26 064
81 529
13 935
7 384
10 113
67 248
11 083
30 000
4 040
4 033
T9 701
-1 441
7 611
6170
6179967
-8789

2 307
i 659 61
51 909
32 363
26 064
0
13 935
7 384
10 113
67 248
11 083
20 000
0
4 033
2307

5000

Reskap
FHF31.12.
103 225
14 054
234671
257347
9 914
20 254
200 289
9 741
0
45 963
0
6121
25 285
22 881
257 991
41 252
70 585
613
3 061

sgnskap
Budsjett
Vr.3J.12.17
for2Ol8
103 225
50 000
14 054
10 000
276083
310000
302761
250000
1 1 662
20 000
24 100
26 000
200 289
130 000
9 741
10 000
0
20 000
45 963
50 000
0
1 500
6121
10000
27 690
30000
25 423
30 000
257 991
260000
58 290
61 000
70 585
70 000
613
600
3 061
5 000
-00

-00
85119

-00
-00
10 000
4 040
-00
569
0
1 674
674
I 751 830
‘1i9

-00
-00
-00
81 529
-00

-00

17 038
-00
-00
-00

41 412
45414
1 748
3 846
-00
-00
-00
-00
-00
-00
2 405
2 542

Regnskap
PUF 31.12.

55 000
55 000
45 000
65 000
11 000
11 000
11 000
70 000
15 000
30 000
5 000
5 000
780(Nl
-1 000
7 000
O00
6635882
-46018
10000
25 000
-11018

-

10 000

-00
-9351

6357736
-9351

-638
5 247

16 232

042
955
707
707
846
909
-00
89 202
8 110
7 514
67
39
47
87
12

12 397
9 218

Regnskap
Ramme.
x3110.2018
for2O2O
98 445
100 000
17 791
11 100
289 173
340000
278307
320000
17 964
30 000
21 690
26 000
1 15 007
130 000
15 226
10 000
0
37 731
10 000
1 500
3013
10000
10 000
33 182
32 675
35 000
302 627
290 000
48 239
45 000
69 392
75 000
643
700

Folkehøgskolepolitisk plattform for Folkehøgskoleforbundet
Revidert og vedtatt av forbundsstyret desember 2018

Folkehøgskoleforbundet utfordres løpende til å bidra til utviklingen av eksisterende skoler og av
initiativer til nye folkehøgskoler gjennom råd, anbefalinger og innspill til søknad og prosessen. Gjennom
representasjonen i Folkehøgskolerådet bidrar forbundet til å legge til rette for skolenes virksomhet
gjennom så gunstige rammer som mulig for skoleslaget. Årlig oversender myndigheten søknader om
opprettelse av nye folkehøgskoler til høring i Folkehøgskolerådet. I tillegg kan media være interessert i
forbundets holdning eller meninger i samme saker.
Etter vedtektene er Folkehøgskoleforbundets idé- og prinsipprogram organisasjonens overordnede
politiske styringsdokument. Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for en fri og aktuell folkehøgskole. Det
er imidlertid behov for å utdype forbundets grunnleggende skolepolitiske plattform for bedre å kunne
arbeide for elevenes, skolenes og medlemmenes beste, og gi veiledning og ta standpunkt i den daglige
virksomheten.
Nedenfor redegjøres det for styret i Folkehøgskoleforbundets grunnleggende holdninger i skolepolitiske
saker, både i arbeidet internt for medlemmene og skolene og eksternt mot nye skoleinitiativer og
myndighetene.

Framtidens behov og vilkår for å drive folkehøgskole
For å være aktuell må folkehøgskolen til enhver tid ha en høy bevissthet om hva som er ideen med og
kjernen i vår virksomhet i møte med dagens og morgendagens utfordringer og muligheter. Dagens unge
står over for en rekke store og kompliserte valg og utfordringer. Både i forhold til sin egen utvikling, og i
forhold til det samfunnet de skal medvirkevirke til og i. Utviklingen i verden er preget av globalisering,
digitalisering og urbanisering. Samtidig truer menneskelig aktivitet både den økologiske, økonomiske og
sosiale bæredyktighet, slik verdenssamfunnet blant annet har uttrykt det i FNs 17 utviklings- og
bærekraftmål for 2030.
Folkehøgskolen er i en spesielt gunstig posisjon til å møte ungdommen der de er og samfunnsutviklingen
utfordrer mennesket og naturen. Vår undervisningspraksis er nødt til både i innhold og form å forholde seg
til denne virkeligheten og skoleslaget kjerne. Folkehøgskoleforbundet skal derfor innad arbeide med
identifisering av og refleksjon over folkehøgskolens kjerne og bidra til videreutvikling av det konkrete
tidsmessige uttrykket dette kan få i faglig og sosialpedagogisk praksis på skolene.
Krav om stadig mer effektiv virksomhet presser folkehøgskolene på pedagogiske ressurser som
lærertetthet, etter- og videreutdanning, undervisningsteknologi, og på evnen til å vedlikeholde
bygninger og eventuelt bygge nytt. Folkehøgskolene er små og arbeidsintensive enheter, som lett blir
sårbare i en slik utvikling. I tillegg utfordres folkehøgskolene på opplevd «valuta for pengene» og
dermed på innhold i forhold til pris. Sammen med aktuelle parter i samfunns- og arbeidsliv skal
Folkehøgskoleforbundet derfor arbeide for levedyktige rammer og nok midler til at alle skolene kan
utvikle seg videre og drive forsvarlig økonomisk som pedagogisk.
Det er viktig å ha levedyktige folkehøgskoler over hele landet. For å nå eksisterende og nye grupper av
unge og voksne, som i stigende grad er bosatt i byer eller større tettbebygde strøk, bør
Folkehøgskoleforbundet stimulere initiativer som kan sikre levedyktige folkehøgskoler. Det kan bety at
vi må våge å utfordre vårt tradisjonelle syn på størrelser på skoler, plassering av nye skoler, krav til
internat, pedagogikk og andre forhold.
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Utvikling av eksisterende skoler
De fleste av dagens folkehøgskoler er blitt til i en annen tid og kontekst, med andre behov og krav til
standard enn i dag og i framtiden. Den enkelte skole er autonom og derfor ansvarlig for sin egen
videreutvikling. Rektor, ansatte og eier(e) er nærmest og best til å drive videreutvikling av egen skole.
Alle organisasjoner i utvikling har likevel behov for inspirasjon, støtte og hjelp på ulike nivå i sitt
strategiarbeid. Og det er kun i et reflekterende fellesskap vi kan utvikle skoleslaget videre og i felles
ønsket retning.
Myndighetene har satt et tak for samlet maksimalt elevtall som fordeles mellom eksisterende skoler.
Maksimalt elevtall for hver enkelt skole skal etter gjeldende forskrift justeres minimum hvert femte år av
myndighetene. Dette systemet innebærer utfordringer for både små og store skoler som ønsker å vokse.
En oppsummering av statistikk og undersøkelser om folkehøgskoler de senere årene etterlater seg et
klart inntrykk av, at for å stimulere til økt antall elever må frilynte folkehøgskoler blant annet:
- styrke refleksjonen om frilynt folkehøgskoles kjerne og framtid og derved også øke bevisstheten om
tidssvarende begrepsbruk og praksis innad og utad,
- generelt søke å bli større og mindre sårbare,
- investere mer i videreutvikling av fagtilbud og metoder,
- øke oppmerksomheten på viktigheten av den sosialpedagogiske innsatsen og styrke denne,
- ha en gjennomtenkt politikk for rekruttering og kompetanseoppbygging i alle posisjoner (fra styre til ansatt),
- styrke informasjonsinnsatsen, både skolens egen og i fellesskap (ved IF),
- ha stor oppmerksomhet på at skolens tilskuddsgenererende virksomhet er innenfor lov og forskrift og
intensjoner med denne/disse,
- ha god økonomisk kontroll, både når det gjelder egenkapital, balanse, drift, likviditet
og investeringer,
- ha plan for, og gjennomføre et vedvarende arbeid for vedlikehold, renovering og evt. nybygg,
- øke graden av profesjonalisering ved bl.a. å videreutvikle (samkjørte) standardiserte rutiner,
- ha et oppegående støtteapparat sentralt, med profesjonaliserte rutiner og tilbud.
For at frilynt folkehøgskole også skal eksistere i framtiden som et moderne og relevant skoleslag må
Folkehøgskoleforbundet derfor:
- bidra til et felles levende og tydelig idégrunnlag, slik at vi unngår en utvikling mot en bukett skoler
som kun har det til felles at de virker under samme tilskuddslov, og derfor også arbeide for økt
samarbeid mellom skolene.
- bidra til refleksjon rundt skoleslagets kjerne og videreutvikling av innhold og form på det skolene tilbyr
til eksisterende og nye grupper, samt prisen på dette.
- arbeide for tilbud om relevant kompetanseutvikling hos alle ansatte på skolene.
- arbeide for gode og levedyktige offentlige rammer for drift og videreutvikling av skolene. Dette innebærer
blant annet å arbeide for en rettferdig og forutsigbar fastsettelse av internatkapasitet og maksimalt elevtall
for hver skole. I dag er skolenes godkjente maksimale elevtall avhengig av egen og andre skolers historiske
faktiske elevtall. Folkehøgskoleforbundet vil arbeide for at eksisterende folkehøgskoler skal ha mulighet for
å vokse i form av antall elever, ansatte og fasiliteter uten at dette går på andre skolers bekostning.
- være klar til å bistå skoler som vurderer å flytte til nytt sted, uten at det skal gå på bekostning av andre
folkehøgskoler.
- arbeide for tjenlige og rettferdige og forutsigbare arbeidsforhold for alle ansatte.

Eksisterende skoler som trues av avvikling/nedleggelse
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Det er krevende å få godkjent og etablert levedyktige nye folkehøgskoler. Når det blir kjent at skoler trues
av nedleggelse må folkehøgskoleforbundet derfor bidra til at det ikke skjer, dersom det er grunnlag for
videre drift. Selv om det vil være utfordrende, er det viktig å søke å sikre videre og fornyet drift med
eksisterende hjemler. Dette kan i ytterste konsekvens innebære å bistå eier, styre og ansatte i arbeidet for
flytting av skolen til mer levedyktig plassering, ny innholdsprofil og eventuelt med å få på plass nytt
styre/eiere overfor myndighetene.

Initiativer til nye folkehøgskoler
Folkehøgskoleforbundet møter initiativer til nye skoler på tre måter. Først for veiledning og støtte til å
utforme søknaden, slik at sjansen for at myndighetene godkjenner skolen øker. Senere møter forbundet
søknaden i form av høring i Folkehøgskolerådet. Om skolen godkjennes, vil forbundet, sammen med IF,
utfordres til å hjelpe skolen i gang.
Utgangspunktet for forbundet er at rammene må være slik at eksisterende skoler kan drive og
videreutvikle et forsvarlig pedagogisk moderne og relevant tilbud for alle. Folkehøgskoleforbundet vil
dernest vurdere om initiativer til nye folkehøgskoler er innenfor de rammer tradisjon, lov og forskrift gir,
samtidig som de bør tilføre skoleslaget noe nytt i form av nye tilbud til nye målgrupper. Dette innebærer
også godtgjøring av elevpotensiale og realistiske økonomiske kalkyler, og dermed sannsynligheten for
det enkelte initiativs eventuelle levedyktighet. Ut fra denne vurderingen kan vi gjennom
Folkehøgskolerådet fraråde eller tilråde å godkjenne søknaden – da alltid under forutsetning av at det
tilføres tilsvarende friske midler i statsstøtte. Folkehøgskolerådet bør ikke prioritere mellom søknader
som kan anbefales.
Både før, om det er anledning til det, og spesielt etter at en ny skole er godkjent har
Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med IF, et særlig ansvar for hjelp og opplæring til skolen og dens
ansatte, dersom den regner seg til vår gren av folkehøgskolebevegelsen i Norge.

Samarbeid
Folkehøgskoleorganisasjonene har ulike roller, mandater, kompetanser og kapasitet til å hjelpe skolene
og medlemmene og til å styrke egen virksomhet og samarbeidet mellom skolene. I mange
utviklingssaker spiller faglige, avtalemessige, politiske, pedagogiske og informasjonsmessige forhold tett
sammen. Når skoler med ekstra utfordringer tar kontakt med Folkehøgskoleforbundet om hjelp, er det
derfor i de fleste tilfellene nødvendig å ha en tett dialog både med skolens ledelse og tillitsvalgte og med
IF, NKF og eller Folkehøgskolerådet for å avklare utfordringer, behov og forventninger og med hvilke
kompetanser og ressurser vi kan bidra.
Folkehøgskoleforbundet driftes for den største delen av kontingent fra medlemmene. Bistand til skolene
i form av rådgivning, foredrag, møter, mv. som medfører reise- og eventuelle oppholdsutgifter for
Folkehøgskoleforbundet dekkes derfor av skole/søker.
Videre heter det i del C Prioriterte områder 2017-2021 av Idé- og prinsipprogrammet at
Folkehøgskoleforbundet i perioden skal ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre viktige
forhold for frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det felles
informasjonsarbeidet eller andre initiativ til omorganiseringer. Spesielt skolenes representasjon og
rektorenes behov for en plass i organiseringen for å kunne drøfte skolepolitiske saker og sider knyttet til
sin rolle utfordrer dagens organisering.

Bidra til en villet utvikling av folkehøgskolen
Elevtallsutvikling, økonomisk utvikling og endringer i rammevilkår, undersøkelser/statistikker samt
innspill fra medlemmer og skoler tydeliggjør et behov for skoleforankrede og samlende
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utviklingsprosjekter, som kan bidra til å finne vei for frilynt folkehøgskole inn i en utfordrende og ukjent
bæredyktig framtid preget av globalisering, digitalisering og urbanisering.
Folkehøgskoleforbundet vil i tråd med landsmøtevedtak, ha et spesielt fokus på
skoleutviklingsprosjekter om idé- og verdigrunnlag og forholdet mellom dette og praksis, livsmestring og
psykisk helse som del av livopplysningen, mentorordning for folkehøgskoleelever uten fullført og bestått
videregående opplæring, folkehøgskolens bidrag til en bæredyktig nasjonal og internasjonal utvikling,
ryddige og rettferdige forhold for skolene og for alle ansatte, samt styrking av folkehøgskolens
legitimitet.
Dette innebærer at Folkehøgskoleforbundet kontinuerlig vil arbeide for rammer som bidrar til å sikre
folkehøgskolenes frihet og mulighet til å virkeliggjøre skoleslagets selvpålagte samfunnsoppdrag sikret
gjennom lov, forskrift og bevilgninger. Dette inkluderer å arbeide for at alle kan ha råd til å gå et år på
folkehøgskole, blant annet ved likeverdig studiestøtteordning i forhold til grunnstudier i høyere
utdanning.
Folkehøgskoleforbundet vil arbeide aktiv for å sikre så gode rammevilkår som mulig for at
folkehøgskolene kan tilby allmenndannende kurs av ulik lengde til ulike målgrupper. Dette kan innebære
å bidra til en opprydning i uheldige kortkurspraksiser, samtidig som forbundet arbeider for at skolene
tilbyr kurs av varierende kortere varighet til ulike utsatte grupper av mennesker i det norske samfunn.
Videre ser Forbundet med bekymring på utviklingen av en etter hvert omseggripende praksis hvor 2.
årselever tilbys stipendiatplasser mot ekstra innsats i miljøet på skolene. Tilbud om et andre år på
folkehøgskole kan være gunstig for mange. Like fullt har praksisen med såkalte stipendiater (evt. annet
navn) flere uheldige sider, både for den som tar imot stipendiatplass, medlever, ansatte og i siste ende
for den politiske vilje til å støtte hvert fall denne delen av folkehøgskolenes virksomhet.
---

Prosess:
Styret i Folkehøgskoleforbundet utarbeidet vinteren 2013/14 forslag til skolepolitisk plattform.
Forslaget har vært til høring i lokal- og distriktslag og i rektorutvalget.
På bakgrunn av høringsuttalelsene vedtok styret i styremøtet 1. og 2. juni 2014 en revidert skolepolitisk
plattform. Denne er presentert i lederforum 2014 og på landsmøtet i 2015 med muligheter for innspill.
2018 har styret revidert folkehøgskolepolitisk plattform. Landsmøtet 2019 orienteres om plattformen.
---- styret----
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Folkehøgskoleforbundets strategiske mål for arbeidet med bæredyktig fremtid
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26.11.2018, revidert 31.01.2019 og 11.02.2019

Landsmøtet i 2017 har både i idé- og prinsipprogram og i resolusjons form pekt på at forbundet framover skal
intensivere arbeidet for økt bærekraft/bæredyktighet. Styret følger her opp med forslag om strategiske mål for
dette arbeidet, både fram til landsmøtet 2021, hvor nytt idé- og prinsipprogram vedtas, og med tanke på
folkehøgskoleforbundets og folkehøgskolenes bidrag til å oppfylle FNs utviklingsmål for 2030.

Folkehøgskoleforbundets strategiske mål for arbeidet med økt bærekraft
Folkehøgskolene i front for det grønne skiftet (Folkehøgskolene 2030):
Verden opplever akselererende store trender i retning av økt forbruk gjennom globalisering, digitalisering og
urbanisering. Utviklingen fører med seg et økende press på verdens klima, natur og ressurser, samtidig som
verdenssamfunnet også i stigende grad utfordres sosialt, demokratisk og økonomisk. Utfordringene kommer
blant annet til uttrykk i FNs 17 bæredyktighets og utviklingsmål for 2030, som både bør inspirere og ligge til
grunn for folkehøgskolenes anstrengelser for arbeidet for en bæredyktig fremtid.
All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Dette er et vilkår og et ansvar vi alle deler.
Folkehøgskolene har i sin tradisjon et selvpålagt mandat til å bidra til en human og mer rettferdig og bæredyktig
verden. Samtidig er folkehøgskolene i en særlig gunstig posisjon overfor unge som skal møte de utfordringer og
muligheter menneskelig aktivitet byr på for vårt felles livsrom. Derfor har folkehøgskolene også et spesielt ansvar
for å være pådriver for en bæredyktig fremtid.
Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at folkehøgskolene gjennom sin undervisning og drift utvikler bære- og
værekraft som danning, og blir motorer og sterke, relevante og løsningsorienterte partnere i samfunnets
bestrebelser for grønn omstilling til en bæredyktig fremtid.

Folkehøgskoleforbundets strategiske mål 2030:

Folkehøgskoleforbundet har som strategisk mål å bidra til at folkehøgskolene plasserer seg i front for det grønne
skiftet, ved å:
•

•

•

•

•
•

Arbeide for at folkehøgskolene gjennom sin undervisning plasserer seg fremst i utviklingen av bæreog værekraft som danning. Dette kan skje via kurs, samlinger, utgivelser, debattforum mv bidra til
inspirasjon, kunnskaps- og erfaringsdeling for å stimulere utviklingen av undervisningen for en
bæredyktig framtid.
Arbeide for at folkehøgskolene og forbundet implementerer stadig mer bæredyktige løsninger og
rutiner for drift. Dette kan skje ved å stimulere til og legge til rette for at nybygg og storvøling av
bygninger bringer hele eller deler av skolens bygningsmasse i retning av pluss-anlegg, samt andre tiltak
innenfor bygg, energibruk og -produksjon, reisevirksomhet, mat, vann, avfall og skånsom ferdsel og bruk
av naturen, mv., f.eks. gjennom avtaler med leverandører.
Arbeide for at folkehøgskoler (videre-)utvikler seg til å bli lokale og nasjonale kompetansesentre for
den grønne omstillingen. Hver skole kan bestemme seg for og arbeide for å bli foregangsinstitusjon
innenfor ett eller flere områder innen bærekraft.
Å løfte fram folkehøgskolen som en seriøs stemme i debatten om bæredyktighet og værekraft. Dette
kan skje ved å bidra med perspektiver og de gode praktiske eksempler, eksempelvis gjennom F-talks
(inspirert av TED-talks) analogt og viralt.
Samarbeide med andre relevante institusjoner og organisasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt
om en mer bæredyktig fremtid.
Arbeide for å få til en felles innsats og retning i hele folkehøgskolesektorens arbeid for en bæredyktig
fremtid, økologisk, økonomisk og sosialt. Dette kan skje ved å legge til rette for samtalearenaer,
beslutningsprosesser, innretning på stimuleringstiltak mv.

Disse strategiske målene utgjør et supplerende grunnlag for styrets og sekretariatets handlingsplaner for
forbundet.
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Valgnemndas innstilling til årsmøtet 2019
Styret
Live Hokstad (Toten), leder
Kristin Smith (Ringerike), styremedlem
Ingvar Øydvin (Fosen), styremedlem
Ronny Mag Larsen (Follo), styremedlem
Marianne Amundsen (Agder), styremedlem
Line Tirslaug (Trøndertun), første varamedlem
Einar Opsvik (Møre), andre varamedlem
Kristin Bjørke (Sund), tredje varamedlem

Lærerutvalget
Marianne Jepsen (Holtekilen)
Cato Jensen (Åsane)
Monicha Jakobsen (Harstad)
Kristian Wessel Finstad (Elverum)

Skoleutviklingsutvalget
Benedicte Hambro (Ringerike)
Tor-Erik Moen (Møre)

Praktisk utvalg
Arnhild Berg (Skogn)
Marianne Olerud (Ringerike)
Edvard Stordahl (Lofoten)
Helge Lund (Sogndal)

Valgnemnd
Lars Waade (Skogn)
Per Kielland (Elverum)
Nina Hafnor (Hallingdal)
Britt Kristin Soot (Follo), varamedlem
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VEDTEKTER FOR FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Vedtatt på landsmøtet på Agder folkehøgskole 19.3.2013
Justert på landsmøtet på Voss folkehøgskole 2.6.2015
Justert på landsmøtet på Elverum folkehøgskole 31.5.2017

§ 1 Namn: Folkehøgskoleforbundet
§ 2 Føremål
2.1
Folkehøgskoleforbundet er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole.
2.2
Folkehøgskoleforbundet skal ta i vare medlemmene sine interesser når det gjeld
lønns- og arbeidsforhold.
2.3
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for dei idéar den frilynte folkehøgskolen byggjer
på og fremje folkehøgskolen sin innverknad og plass i det norske samfunnet.
2.4
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og tenelege rammevilkår for norsk
folkehøgskole.
2.5
Folkehøgskoleforbundet skal drive studie-, utviklings- og opplysningsverksemd.
§ 3 Medlemsskap
3.1
Folkehøgskoleforbundet har fire former for medlemskap: vanleg medlem,
student/stipendiatmedlem, pensjonistmedlem og støttemedlem. Vanleg medlem har
fulle rettar i organisasjonen.
3.2
Rett til vanleg medlemsskap har alle som arbeider i eller har permisjon frå stilling i
folkehøgskolen. Desse kan berre ha vanleg medlemsskap.
3.3
Styret kan etter særskilt søknad innvilge medlemskap for andre.
3.4
Rett til støttemedlemskap har elles alle som ønskjer å arbeide for dei idéar
Folkehøgskoleforbundet byggjer på.
3.5
Tilsette i sekretariatet og pensjonerte frå stilling i folkehøgskolen kan organisere seg i
kvart sitt lokallag.
§ 4 Inn- og utmelding
4.1
Inn- og utmelding skjer skriftleg til Folkehøgskoleforbundets sekretariat.
4.2
Den lokale tillitsvalte har ansvar for lokallagslister med endringar vert sendt
sekretariatet.
§ 5 Kontingent
5.1
Landsmøtet fastset kontingenten og utrekningsgrunnlaget samt rammene for bruken
av kontingenten.
§ 6 Organisasjonsstruktur
6.1
Folkehøgskoleforbundet har følgjande vedtaksledd:
Arbeidsplass:
Lokallaget
Styret i lokallaget
Lokal tillitsvalt
Landsplan:
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Landsmøtet
Forbundsstyret
Sekretariat med generalsekretær står for det daglege arbeidet i
Folkehøgskoleforbundet.
§ 7 Lokallaget
7.1
Medlemmer ved den enkelte folkehøgskolen utgjer eit lokallag i
Folkehøgskoleforbundet. Verksemda i lokallaga følgjer retningsliner som blir gitt av
forbundsstyret og vedtak fatta av landsmøtet.
7.2
Er det minst 2 medlemmer av Folkehøgskoleforbundet ved ein skole, skal det veljast
leiar og kasserar. Desse utgjer styret i lokallaget. Tel lokallaget fleire medlemmer, kan
talet på styremedlemmer utvidast.
7.3
Lokallagsmøte skal haldast når ein medlem krev det.
7.4
Støttemedlemmer knytta til ein skole kan møte i lokallaget utan stemmerett.
7.5
Årsmøtet i lokallaga skal haldast i god tid før landsmøtet. Ekstraordinært årsmøte
skal haldast når styret eller 1/4 av medlemmene krev det.
§ 8 Landsmøtet
8.1
Landsmøtet er det høgste organet i Folkehøgskoleforbundet og skal haldast kvart
andre år innan utgangen av juni.
8.2
Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og forbundsstyret med
vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning:
• Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist
satt av styret.
• Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter
rimelegaste alternativ:
o Første innstilte frå alle lokallaga
o Styret med vararepresentantar
o Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det
maksimalt er 60 delegatar.
o Dersom det framleis er ledige plasser, tredje innstilte frå lokallaga
etter fallande medlemstal og så frametter til det er maksimalt 60
delegatar.
• Resultatet meldes lokallaga utan opphald.
8.3
Alle andre medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan likevel møte på landsmøtet
med tale- og forslagsrett.
8.4
Forbundsstyret legg fram årsmelding, rekneskap og budsjett til godkjenning på
landsmøtet. Styret har ikkje stemmerett i desse sakene. Rekneskapen skal vera
godkjent av statsautorisert/registrert revisor.
8.5
Landsmøtet vel forbundsstyret og dei ombod som landsmøtet vedtar skal veljast av
landsmøtet. Landsmøtet skal godkjenne forbundsstyret sitt val av revisor.
Landsmøtet vel valnemnd.
8.6
Saker som skal opp på landsmøtet må meldast seinast 2 månader i forvegen.
Framlegg om endring av vedtektene må meldast seinast 4 månader i forvegen.
8.7
Forbundsstyret kan gje vidare retningsliner for gjennomføringa av landsmøtet.
Landsmøtet kan gjera endringar i desse.
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§ 9 Ekstraordinært landsmøte
9.1
Det skal kallast inn til ekstraordinært landsmøte når 1/6 av medlemmene krev det,
eller når forbundsstyret finn det nødvendig.
9.2
Ekstraordinært landsmøte skal kunngjerast med minst 14 dagars varsel. Sakliste skal
følgje innkallinga.
9.3
Ekstraordinært landsmøte kan ikkje behandle eller avgjera andre saker enn dei som
er nemnt i innkallinga.
§ 10 Forbundsstyret
10.1 Forbundsstyret skal leie verksemda i Folkehøgskoleforbundet mellom landsmøta og
førebu landsmøtesakene.
10.2 Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege medlemmene.
Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer.
10.3 Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Val skal vere skriftelege dersom det er fleire
forslag til leiar, styremedlemmer eller varamedlemmer. Styret vel seg imellom
nestleiar og sekretær.
10.4 Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter til
vanleg i styret, men utan røysterett.
10.5 Leiar og styremedlemmer med varamedlemmer blir valde for 2 år om gongen.
10.6 Forbundsstyret kan gje vidare retningslinjer for valnemnda. Landsmøtet kan gjere
endringar i desse.
§ 11 Sekretariatet
11.1 Sekretariatet utfører under ansvaret til forbundsstyret det daglege arbeidet i
Folkehøgskoleforbundet. Sekretariatet skal ha ein generalsekretær.
11.2 Generalsekretæren skal veljast på landsmøtet etter innstilling frå styret for 4 år om
gongen. Mellom landsmøta kan forbundsstyret utnemne generalsekretær fram til
landsmøtet.
§ 12 Endring av vedtektene
12.1 Endring av vedtektene kan berre vedtakast av ordinært landsmøte.
12.2 Framlegg til endring av vedtektene må vera forbundsstyret i hende 4 månader før
landsmøtet. Framlegg skal så raskt som råd sendast lokallaga.
12.3 Endring av vedtektene må ha 2/3 fleirtal på landsmøtet.
§ 13 Oppløysing
13.1 Framlegg om oppløysing av Folkehøgskoleforbundet må vera framsett minst 6
månader før ordinært landsmøte og skal så raskt som mogleg sendast ut til lokallaga.
13.2 Vedtak om oppløysing kan gjerast av landsmøtet med 2/3 fleirtal.
13.3 Dersom oppløysing blir vedtatt, skal det same landsmøtet avgjera korleis midlane til
Folkehøgskoleforbundet skal disponerast.
13.4 For framlegg til samanslåing av Folkehøgskoleforbundet med andre organisasjonar
gjeld også reglane i punkta 13.1 og 13.2.
---
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Folkehøgskole skal være et sted for å belyse hva det vil si å være menneske
sammen med andre mennesker.

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

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

Danning
Folkehøgskolens fremste danningsoppgave er å myndiggjøre elevene gjennom livsopplysning, folkelig
opplysning og demokratisk dannelse, som bidrar til engasjerte og samfunnsaktive mennesker med tro
på forandringens mulighet.
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Folkehøgskolen definerer danning som en prosess som utvikler evnen til å være oppmerksom på seg
selv, på sine medmennesker og på den verden vi lever i. Danningsarbeidet bidrar til at den enkelte
finner mening, mot og entusiasme til å leve og mestre eget liv som et aktivt, opplevende, deltakende
og reflekterende menneske.
Folkehøgskolen skal oppleves som moderne og relevant og bidra til et utvidet praktisk, etisk og
estetisk grunnlag for all menneskelig virksomhet. Folkehøgskole i vår tid vil derfor blant annet ha et
fokus på:
• det enkeltes menneskes evne til livsmestring og deltakelse i samfunnet,
• det enkelte menneskes helse, psykisk som fysisk,
• å forsvare og videreutvikle folkelige fellesskaper og folkestyrte samfunn,
• å arbeide aktivt for økologisk bevissthet og respekt for naturen og dens mangfold,
• den teknologiske utviklingens muligheter og samtidig hvordan den utfordrer mennesket og
livet på jorda,
• globaliseringens muligheter og utfordringer med økt migrasjon og tilgang til kulturelt mangfold,
• en økonomisk og sosial rettferdig og fredelig utvikling for alle.

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

Skolesyn
Folkehøgskolen skal derfor være et fritt og uavhengig pedagogisk tilbud på bred humanistisk etisk grunn
og som tar ansvar for en bærekraftig framtid. Uavhengig av livssyn, etnisitet, legning, kjønn, alder,
politiske holdninger, sosioøkonomisk bakgrunn og funksjonsevne, møtes mennesker i folkehøgskolen i
åpenhet og respekt på en fordomsfri og undersøkende læringsarena, preget av stor grad av frihet, uten
fastlagt pensum, karakterer og eksamen, og hvor internatet utgjør en viktig og integrert del av skolens
helhetlig læringsrom som ramme for danningsprosessen.
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Del B: Prinsipprogram
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for en fri, aktuell og bærekraftig folkehøgskole, basert på det
menneskesyn, samfunnssyn og skolesyn som kommer til uttrykk ovenfor. Dette innebærer at
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for:
•

•
•
•

den enkeltes frihet, utvikling og myndiggjøring, slik at alle, uansett bakgrunn, kan utvikle sin
selvfølelse, sitt engasjement og mot til meiningsfull deltakelse i de store og små
sammenhenger hen inngår i,
et åpent, inkluderende, demokratisk og bærekraftig samfunn der alle deltar i solidaritet og
med gjensidig respekt for det menneskelige mangfold og naturen,
gode rammer for en fri og framtidsretta folkehøgskole der alle har en reell praktisk og
økonomisk mulighet til å delta,
en attraktiv og god arbeidsplass for alle som jobber i skoleslaget.

Del C: Prioriterte områder 2017-2021
På bakgrunn av idé- og prinsipprogram skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt fokus på følgende
saker i de kommende fire år:

Idé- og utviklingsarbeid
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Folkehøgskoleforbundet skal gjennom skoleutviklingsarbeidet bidra til refleksjon og utvikling
av sammenhengen mellom skoleslagets og den enkelte skoles idé- og verdigrunnlag og den
praksis. I dette arbeidet skal Folkehøgskoleforbundet ha et bredt fokus på både faglig, etisk,
estetisk og demokratisk danning.
Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at skolene har et spesielt fokus på en bærekraftig
utvikling, inkludert at skolene aktivt arbeider for å redusere klimaavtrykket som følge av
skolenes drift og aktiviteter.
Folkehøgskoleforbundet skal bidra til en refleksjon over de prinsipielle utfordringene som
knytter seg til skolenes studiereiser og videreutvikling av kvaliteten på skolenes
studiereiseopplegg.
Folkehøgskoleforbundet skal hjelpe skolene i arbeidet for elevenes fysiske og psykiske helse
og livsmestring.
Folkehøgskoleforbundet skal medvirke til å fremme sangen i folkehøgskolen ved å gi ut
revidert utgave av sangboka, her under vurdere app-løsning og mulighet for særtrykk for
skolene.
Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.
Her under skal Folkehøgskoleforbundet bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolens
idégrunnlag og virke for alle nye medarbeidere i folkehøgskolene.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i
pedagogikk for folkehøgskolelærere.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å etablere kurstilbud i veiledning for alle ansatte.
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•
•

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget.
Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre
viktige forhold for frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det felles
informasjonsarbeidet eller andre initiativ til omorganiseringer.
Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten der det er relevant.

Arbeid i dialog med myndighetene
•

•
•

•

Folkehøgskoleforbundet har et vedvarende fokus på så gode rammevilkår til folkehøgskolene
som mulig i form av lov, forskrift, oppfølging av disse samt statstilskudd. I kommende periode
skal Folkehøgskoleforbundet arbeide for at elever på folkehøgskole får rett til samme
studiestøtte som i øvrig høyere utdanning og ellers være spesielt oppmerksom på eventuelle
politiske signal om endringer på folkehøgskolefeltet.
Her under skal Folkehøgskoleforbundet arbeide for at alle skoler utvikler seg til en levedyktig
størrelse for den enkelte skole.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for støtte fra myndighetene til relevante prosjekt i
folkehøgskolen som mentorprosjekt, innsats for psykisk helse, innsats for unge flyktninger og
prosjekt om demokrati og bærekraft, samt forsking på folkehøgskole.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for økt statlig tilskudd for finansiering av etter- og
videreutdanning av lærere i folkehøgskolen.

Arbeidslivsfeltet
•

•

•
•
•
•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og rettferdige arbeidsforhold for alle
medlemmer, til beste for skoleslaget. I perioden skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt
fokus på rekruttering av nye medlemmer og holde fast på eksisterende, styrke
tillitsvaltopplæring og – oppfølging, nye særavtaler og vurdere yrkesetikk og etablering av
livsfasepolitikk.
Folkehøgskoleforbundet skal i perioden videreføre igangsett videreutvikling av
Folkehøgskoleforbundet til beste for alle medlemmene. Dette inkluderer et bedre fungerende
lokallagsarbeid og bedre informasjonsflyt i organisasjonen gjennom e-post, nyhetsbrev,
internett og bladet ”Folkehøgskolen”.
Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle opplæring og oppfølging av tillitsvaldarbeid.
Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å videreutvikle den norske tre-parts-modellen i
utdanningssektoren og de overordna rammevilkårene for ansatte i arbeidsmiljøloven mv.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å opprettholde dagens ytelsesbaserte
tjenestepensjonsordning, herunder AFP og særaldersgrenser.
Folkehøgskoleforbundet skal utarbeide bærekraftmål og handlingsplan for å nå disse,
herunder redusering av klimaavtrykk, som følge av egen virksomhet.
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Prosedyre for gjennomføring av landsmøtet:
• Registrering/navneopprop ved møtestart. Opplyse om antall stemmeberettigede.
• Landsmøtedeltakere som forlater landsmøtet under forhandlingene melder møtebordet
(ved å legge igjen stemmelapp med sitt nr) når de forlater møtet og når de kommer, slik
at møteledelsen har oversikt over antall stemmeberettigede i salen.

• Alle medlemmer av Folkehøgskoleforbundet har tale- og forslagsrett. Stemmerett har

kun valgte delegater, distriktslagsledere og forbundsstyret med vararepresentanter (j.fr.
vedtektene §9) (støttemedlemmer har ikke stemmerett).

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

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

• De som gis ordet presenteres med fullt navn av møteledelsen.
• Møtelederne kan inndele debatten i temaer og opplyser om dette.
• Når strek er satt, kan deltakere bare ta ordet til forretningsordenen, for eksempel
avstemningsordningen, ikke til selve saken.

• Alle forslag til avstemning skal (også) framsettes skriftlig.
• Stemmesedler til alle valg deles ut i deltakermappene ved møtets start.
• Vedtak, utenom vedtektsendringer, treffes med alminnelig flertall av de stemmer som
avgis.

• Møtelederne kan tegne seg på talerlista, og delta i debatten – fra talerstolen.
• Det bør synges med passelige mellomrom!
• Avtroppende tillitsvalgte takkes for innsatsen.
--Vedtatt av forbundsstyret 9. februar 2015.
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RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV VALG PÅ LANDSMØTER
1.

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

2.

Valget foregår etter Folkehøgskoleforbundets vedtekter, § 10 Forbundsstyret, og § 11 Sekretariatet:
10.2: Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege medlemmene.
Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer.
10.3: Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Val skal vere skriftelege dersom det er fleire
forslag til leiar, styremedlemmer eller varamedlemmer. Styret vel seg imellom nestleiar og
sekretær.
10.4: Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter til vanleg i styret, men utan
røysterett.
10.5: Leiar og styremedlemmer med varamedlemmer blir valde for 2 år om gongen.
11.2: Generalsekretæren skal veljast på landsmøtet etter innstilling frå styret for 4 år om
gongen.

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

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Møteledelsen informerer om hvem som er i tellekorpset.

9.

Stemmesedler er lagt inn i landsmøtedeltakernes mapper på forhånd.

10.

Valgene foretas. Valg der det ikke er konkurrerende kandidater kan velges ved akklamasjon.
• Valg av Folkehøgskoleforbundets leder for 2 år.
• Valg av 4 medlemmer i forbundsstyret for 2 år. Dersom det er fremmet forslag om flere enn fire kandidater
velges styremedlemmene ved at delegatene skriver opp fire av kandidatenes navn på stemmeseddelen. De
fire som har fått flest stemmer og samtidig tilfredsstiller §10.2. er valgt som styremedlemmer.
• 3 varamedlemmer til forbundsstyret velges for 2 år etter samme prosedyre som for styremedlemmer.
Kandidater som evt. ikke fikk plass i styret, spørres om de stiller som kandidater til vara.
• 4 medlemmer til lærerutvalget velges for 2 år etter samme prosedyre som for styremedlemmer.
• 4 medlemmer til utvalg for praktisk personale velges for 2 år etter samme prosedyre som for
styremedlemmer.
• 2 medlemmer til skoleutviklingsutvalget velges for 2 år etter samme prosedyre som for styremedlemmer.
• Evt. valg av generalsekretær (kun én kandidat og ved akklamasjon)
• Valg av revisor etter innstilling fra styret (én kandidat og evt. ved akklamasjon)
• Valg av valgnemnd etter innstilling fra valgnemnda

11.

Møteledelsen informerer landsmøtet om resultatet av valgene underveis og samlet til slutt.
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