
Invitasjon  til 

Lederforum 2019  
med årsmøte i IF  

for rektorer, ass. rektorer/inspektører  
i frilynt folkehøgskole 

 
20.-22. november 2019, MEET Ullevaal    

 



Velkommen  
til årsmøte i IF og Lederforum 2019 
for rektorer, ass. rektorer/inspektører  
ved de frilynte folkehøgskolene  

Årets lederforum og inspektørmøtet arrangeres i Oslo, på  
MEET Ullevaal.  
 

Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole 
Målet for dette lederforum er å ta tak i noen viktige fokusområder 
for tida framover.  
 
Sangen  er viktig i folkehøgskolen, og vi har invitert Rasmus Skov 
Borring fra Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark til å snakke om 
sang som kulturarv. 
 
Valget i 2019 rokket ved flere av de tradisjonelle partikonstelasjone-
ne vi har vært vant til å se Vi har  bedt Christian Tynning Bjørnø, leder 
i Folkehøgskolerådet og tidligere stortingsrepresentant om å komme 
med en analyse av det politiske bakteppet. 
 
Mange folkehøgskoler har de siste årene vært oppe i ulike krisesitua-
sjoner. Vi ønsker å rette fokus mot hva gjør du når det koker rundt 
deg , pressen er på gårdsplassen og du har behov for å få fullt over-
blikk over situasjonen. Marianne Melfald fra Melfald Krisekom har vil 
gi råd. 

 
  

.  

 
 
Årsmøtet i IF vil i år være en ekstra viktig arena å være tilstede på. Bærekraft 
er på dagsorden, samt at vi skal bruke tid på organisasjonene framover. Frilynt 
i morgen.  
 
Fredag  rettes fokus mot det å være leder i folkehøgskolen. Vi har invitert  
Kristin Helstad professor og forfatter av boka «Nye lærer- og lederroller i 
skolen» til å snakke om  ledelse i folkehøgskolen. Her har hun utfordret leder-
par i folkehøgskolen til å snakke om hvordan de jobber. 
 
Vi avslutter årets lederforum med Del og stjel . 
 
 
MEET Ullevaal Stadion er sted for årets lederforum 
I år er lederforum og årsmøtet i IF lagt til MEET Ullevaal i Oslo fra og med  
onsdag 20. til og med fredag 22. november.  Overnatting vil være på Thon 
Hotel Ullevaal som ligger rett ved. 
 
 
Vel møtt! 

 

Med beste hilsen 
 

Live Hokstad Angelina K. Christiansen      Morten Eikenes     Dorte Birch  
 

Leder  Generalsekretær                   Leder                Daglig leder  
FHF    FHF                           IF                 IF 

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/nye-laerer-og-lederroller-i-skolen-uf.html
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/nye-laerer-og-lederroller-i-skolen-uf.html


Lederforum 2019 med årsmøte i IF   
Program  

Onsdag 20. november  

Kl 1130    Velkommen til Lederforum 

Kl 1200  Sang som kulturarv, Rasmus Skov Borring 

Kl 1300 Lunsj  

Kl 1430 Krisekommunikasjon, Marianne Melfald 

Kl 1630       Nytt politisk landskap, hva betyr det for oss? 

 Christian Tynning Bjørnø 

Kl 1730 Opprettelse av rektorlaget 

Kl 1900 Felles middag 

Kl 2100 Fellessang med Rasmus Skov Borring 

 

Torsdag 21. november 

Kl 0830 Morgensamling  

Kl 0900 «Det grønne skiftet» 

  Hvordan framstår folkehøgskolene i det grønne  
  skiftet. Trusler og muligheter Tone Foss Aspevoll 

Kl 1030  Kaffe 

Kl 1100 Spis opp maten Mette Nygård Havre   

  Togreiser Erik Baardstø og Marie Slyngstad.  

Kl 1130 Frilynt i morgen, hvor går organisasjonene videre? 

Kl 1300 Lunsj 

 

 

 

 

 

Torsdag forts. 

Kl 1400 Årsmøte IF  

Kl 1630  Walk and talk 

Kl 1730 Takk for i dag 

Kl 1900 Felles middag med kulturelt innslag 

 

Fredag 22. november 

Kl 0830 Morgensamling 

Kl 0900 Ledelse i Folkehøgskolen 

  – Muligheter og utfordringer  

  Kristin Helstad 

Kl 1200   Del og stjel 

Kl 1300 Lunsj og takk for nå 

   

 
(med forbehold om endringer) 

Eget program 
for inspektører 
torsdag klokka 

1400-1630 



Påmelding 
Påmelding innen 22. oktober:   
 

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=YuK0aOsTL06uEU3wDtlp3nyDVyX98pBOm_0-
LWLcUgtUMDI4S0ROMjdKMUtDTTlKVzkwRE-
Q1S0hHVC4u 
 
Priser: 
Hele lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres i etter-
kant.  
Enkeltrom med frokost: NOK 1695,-/natt 
Dagpakker med lunsj NOK 750,-/dag  
 

 
Øvre Vollgate 13—0103 Oslo 
Tlf 22 47 43 00  - @-post: post@folkehogskole.no 

Lederforum 2019 med årsmøte i IF  
20.-22. november 2019 MEET Ullevaal 
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