
Invitasjon til 

Landsmøtet 2019  
Folkehøgskole i front   
for det grønne skiftet 

 

27. – 29. mai 2019, Skogn folkehøgskole 



Velkommen til landsmøtet 2019:  
Folkehøgskole i front for det grønne skiftet 
Verden opplever akselererende store trender i retning av 
økt forbruk gjennom globalisering, digitalisering og urbani-
sering 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 folkehøgskole kommer i front for det grønn skiftet.  
 

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 frem-
tid.   
 

Den danske forfatter, futurist filosof og danningsaktivist Lene 
Rachel Andersen vil innlede landsmøtet med foredrag over 
hennes seneste bok The Nordic Secret.  
 

I samarbeid med Skogn folkehøgskole ønsker Folkehøgskole-
forbundet deg derfor hjertelig velkommen til et spennende 
og viktig landsmøte for norsk frilynt folkehøgskole i dagene 
mandag 27. til onsdag 29. mai 2019. 

Skogn folkehøgskole har lagt en flott ramme med  
kulturelle innslag, ekskursjon til Falstad og deilig bevertning. 
 

Alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan møte og er 
hjertelig velkomne på landsmøtet. Stemmerett er imidlertid 
knyttet til delegatene, som får reise- og opphold dekket av 
Folkehøgskoleforbundet sentralt (jf. vedtektene § 8. Se også 
innkalling til lokallaget). 
 

Påmelding for delegater skjer etter egne regler i vedtektene 
innen 1. mars. Øvrige melder seg på landsmøtet til Folkehøg-
skoleforbundet innen 1. mai (se baksiden). 
 
Vel møtt til viktige og inspirerende dager i lag med  
engasjerte kolleger! 
 
Med beste hilsener 
Styret i Folkehøgskoleforbundet ved: 
 

Øyvind Brandt   Angelina K. Christiansen 
leder    generalsekretær 



Program  

Mandag 27. mai 2019 
Ankomst/registrering 
Kl 1200  Lunsj 
Kl 1300  Åpning av landsmøtet 2019 
Kl 1330  The Nordic Secret—hvorfor kom det til at gå  
  Norden så godt? (Lene Rachel Andersen) 
Kl 1500  Folkehøgskole i front for det grønne skiftet 
Kl 1630  Landsmøtesaker 
Kl 1730  Politiske utfordringer (Folkehøgskolerådet) 
Kl 1930  Middag  
Kl 2130  Harry Gene Show (Harry Gene) 
 

Tirsdag 28. mai 2019 
Fra kl 0700 Tilbud om felles morgentrim 
Kl 0800  Morgensamling (Harry Gene om showet) 
Kl 0830  Frokost 
Kl 0915  Landsmøtesaker fortsetter 
  bl.a. om sos.ped. arbeid, skolepolitisk plattform, 
   Speakers Corner  
Kl 1230  Lunsj 
Kl 1400  Hvordan merker vi det frilynte i hverdagen? 
   Evt. hilsener til landsmøtet 
Kl 1630  Falstadsenteret - museum, krigsminnested og  
   senter for fred og menneskerettigheter   
Kl 2000  Landsmøtemiddagen 
Deretter  Mingel og sang  

 

Onsdag 29. mai 2019 
Fra kl 0700 Tilbud om felles morgentrim 
Kl 0800  Morgensamling 
Kl 0830  Frokost 
Kl 0915  Folkehøgskole i front for det grønne skiftet:   
  - strategiske mål 
Kl 1030  Valg 
  Landsmøtet avsluttes 



Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Skogn folkehøgskole! 

Skolen forbereder seg på å gjøre landsmøtet og oppholdet i Skogn både minneverdig og godt. 
 

 
Skogn folkehøgskole er en frilynt skole åpen for alle livssyn. Vi gir elever mulighet for selvutvikling gjennom det sosiale og  
opplevelser sammen med andre. Det utfordrer eleven som individ og er det vi kaller magiske opplevelser. Skolen ligger nært fjord 
og fjell midt blant vakre gårder i Levanger kommune, og har eksistert i nærmere 120 år.  
 

Kostnader 
For delegater, forbundsstyret inklusiv vara- 
medlemmer, dekkes reise og oppholdet av  
forbundet sentralt.  
 
Delegater meldes på via lokallagene innen 1. mars 2019 
til angelina@folkehogskole.no. 
 

Vi legger alle på enkeltrom – så langt det rekker. 
Evt. tilslutningsdøgn før eller etter: kr 600,- inkl. frokost 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

For andre medlemmer (ikke delegater) (pr pers, inkl. mva):  
Opphold i enkeltrom med eget bad: kr 2 600,- 
Opphold i enkeltrom med felles bad: kr 2 300,- 
Opphold i dobbeltrom med eget bad: kr 2 000,- 
Opphold i dobbeltrom med felles bad: kr 1 700,- 
 

For eventuelt tilslutningsdøgn med frokost: kr 600,- 
 
Påmelding innen 1. mai 2019 skjer her:  
angelina@folkehogskole.no  

Hjertelig velkommen til landsmøtet  
og til Skogn folkehøgskole! 

Lysaker 15, 7620 Skogn 
  74 08 57 20 
 kontor@skognfhs.no 
www.skognfhs.no  

Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo 
  22 47 43 00 
 fhf@folkehogskole.no 
www.folkehøgskoleforbundet.no 

mailto:angelina@folkehogskole.no
mailto:angelina@folkehogskole.no

