
Velkommen til folkehøgskolenes rektormøte 

14.-16. januar  -  Klækken hotell, Hønefoss 

 

14. januar: 

11.30:                                  Åpning 
Elevinnslag fra Ringerike folkehøgskole 
Åpning av Rektormøtet 2020 ved leder av Folkehøgskolerådet, Gunnar Birkeland (NKF) 
 

12.30:                                  Lunsj 

13.30:                                  PST om radikalisering, bekymringsmelding og varsling 
Det hender at man i folkehøgskolen møter ungdommer med avvikende adferd, holdninger og 
meninger. Hvor går grensen mellom «normale meningsforskjeller» og bekymring for 
handlinger? Når skal man melde bekymring og varsle? Tommy Larsen fra Politiets 
Sikkerhetstjeneste (PST) kommer for å snakke med oss om radikalisering, 
bekymringsmeldinger og varsling.  
 

14.30:                                  Bærekraftvedtaket 
Vi gjør allerede veldig mye bra i folkehøgskolen når det gjelder bærekraft, både på miljø og 
klima, sosiale forhold og økonomi. Dette skal vi bygge videre på når vi nå sammen og 
samtidig skal jobbe for å nå målene i Bærekraftvedtaket. I denne økten skal Vibeke Koehler, 
daglig leder i «Bærekraftige liv» holde et inspirasjonsforedrag, i tillegg presenterer vi forslag 
til mal for klimaplan og andre konkrete forslag til hvordan skolene kan følge opp målene i 
Bærekraftvedtaket. 
 

16.00:                                  Pause 

16.30:                                  FHSR-saker  
1) Politisk oppdatering 
2) Administrative saker - Dobbelttelling, stipendiater, forsikringer 
3) Økonomiske saker – Økonomiundersøkelsen, elevbetalinger, rentefot, MVA 
 

19.30:                                   Middag 

 

15. januar: 

08.30:                                  Morgensamling  

09.00:                                  Kunnskapsminister Jan Tore Sanner 

10:00:                                  Avreise med buss fra hotellet til Utøya 

11.00:                                  Foredrag og omvisning på Utøya 
Utøya har en lang tradisjon som arena for opplæring i demokrati, politikk, ytringsfrihet, 
toleranse og mangfold. Samtidig bærer Utøya et sterkt vitnesbyrd om hvorfor ikke disse 
verdiene kan tas for gitt. Læresenteret på Utøya er utviklet for at ungdom selv skal reflektere 
over hva demokrati betyr for dem, hva som utfordrer demokratiet og hvordan de selv kan 
verne om demokratiet.  
 

12.30:                                  Lunsj 

13.30:                                  Professoren om demokrati og forebygging av udemokratiske holdninger 
Claudia Lenz, professor i samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme 
(MF). Claudia er også faglig ansvarlig for DEMBRA . DEMBRA gir tilbud om 



kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske 
holdninger. 
 

14:30:                                  Demokrativerksted – Folkehøgskolenes rolle i demokratiutviklingen   

16:30:                                  Avreise fra Utøya 

19:30:                                  Festmiddag på hotellet 

 

16. januar: 

09.00:                                  Morgensamling 

09.30:                                  Sanksjoner i folkehøgskolen 
Gjennom hele året kommer det mange henvendelser til Folkehøgskolerådet som handler om 
ulike former for sanksjonering. Henvendelsene kommer fra rektorer, lærere, foreldre og 
elever. De fleste henvendelsene handler om bortvisning og utvisning. Det er også en del 
klagesaker knyttet til dette. Daglig leder i Folkehøgskolerådet vil innlede om denne 
tematikken, før Stine Elde fra Sivilombudsmannen vil overta og snakke mer om 
forvaltningsloven, enkeltvedtak osv. Sivilombudsmannen har tidligere behandlet en 
utvisningssak fra en folkehøgskole:  
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/utvisning-fra-folkehoyskole/ 
 

11.15:                                  Pause/utsjekk 

11:30:                                  Sanksjoner og etikk.. 
En ting er forvaltningslov, enkeltvedtak, reglementer, lover og forskrifter. Men hva med 
etikken? Rektormøtet avsluttes med at Einar Øverenget kommer til oss for å snakke om etikk 
og bidra til etisk refleksjon. Einar Øverenget er en ettertraktet foredragsholder som er 
opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært husfilosof i Nitimen og på 
God Morgen Norge. Han har også skrevet flere bøker om temaer om filosofi og etikk. Vi får 
en gjennomgang i etikkens begreper og prinsipper og tips til hvordan bruke disse for å ta 
kloke beslutninger når man befinner seg i dilemmasituasjoner. 

 
13.30:                                  Lunsj – og vel hjem!  

 

Transport:  
VY kjører regiontog til Hønefoss både fra Oslo/Drammen og via Bergensbanen. Kort taxitur fra 
jernbanestasjonen til Klækken hotell.  
 
Fra Oslo lufthavn Gardermoen går det buss direkte til Klækken hotell. 14. januar går det buss fra 
plattform 32 på Gardermoen klokken 10.10. Denne går direkte til hotellet. Forventet ankomst på 
Klækken er klokken 11.05. 16. januar går det en buss fra hotellet klokken 14.30, med ankomst Oslo 
lufthavn Gardermoen klokken 15.35. Detaljert ruteplan:  https://askeladden.net/wp-
content/uploads/2019/06/Rutetabell-02.01-20.12.19NY.pdf 
 
Det er for øvrig gode parkeringsmuligheter på hotellet.  
 
Hotellet: 
https://www.klaekken.no/ 
 
Utøya 
www.utoya.no 
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