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Velkommen !
Det er alltid stas å invitere våre folkehøgskolevenner i Rogaland til planleggingsdager på 
Solborg. Det er godt å senke skuldrene, og bruke tid sammen med gode kolleger som bren-
ner for det samme som oss .

I år har vi valgt å se på selve kjerneaktiviteten vår; den pedagogiske.  I klasserommet, på 
internatet, på alle areaner så ligger det en pedagogisk tenkning i bunn for det vi arbeider 
med. I år vil vi bruke den ene dagen til å ta opp det sosialpedagogiske arbeidet og dag to 
til lederfilosofi og klasseromsledelse, med spesielt fokus på å bygge gode klima for læring
Ellers ser vi fram til nyttige økter med gode samtaler og god mat. Dette blir fine dager, og 
vi gleder oss til å treffe dere. 

Med hilsen oss på Solborg 

Ledelsesfilosofi og 
ytringsklima  
– I KOLLEGIET OG KLASSEROMMET 

Har du en bevisst filosofi for din rolle som leder, 
som kollega og i klasserommet? Hvordan bygger 
vi et godt ytringsklima? Hvordan bygger vi et godt 
læringsmiljø?
Filosof Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis på 
Handelshøyskolen BI, forfatter, foredragsholder 
og skribent, og har blant annet skrevet bøkene 
Etikk for lærere (Universitetsforlaget 2014), Hjelp!  
Hvordan kan vi gjøre en forskjell for andre (Cappel-
en Damm 2015) og Ytringsklima (CappelenDamm 
akademisk 2019). Han skriver fast om ledelse i Da-
gens Næringsliv. 



Et sosialpedagogisk sideblikk fra Universitetet 
i Stavanger 
Debatten har gått om sosialpedagogikkens plass i folkehøgskolen og om hvem som har 
ansvar for det. Driver vi godt sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen? Noen ganger er det 
fint å få noen til å se på oss med et lite sideblikk – for å vite om vi gjør feil, eller kanskje få 
bekreftet at vi er på rett spor?

Linda Elisabeth Bjørknes og Erik Paulsen er beg-
ge høgskolelektorer på Universitetet i Stavanger, in-
stitutt for Sosialfag, og er medforfattere til boken So-
sialpedagogikkens mangfold (Fagbokforlaget 2018). 

Det sosialpedago-
giske blikket 
Skoleutviklingsutvalget i Norges kristelige 
folkehøgskolelag (NKF) har satt i gang 
prosjektet «Det sosialpedagogiske blikket» 
ledet av Marie Wiland, et prosjekt som 
bør være av interesse for hele folkehøg-
skolelandskapet. 

 Utvalget, som består av fem personer, vil 
gi oss eksempler fra noen folkehøgskoler 
på hvordan det sosialpedagogiske blikket 
fungerer i deres hverdag.

«Ungdommen 
nå til dags»
Hvem er elevene på folkehøgskole i dag – 
og i morgen?  Andreas Melberg er daglig 
leder på Informasjonskontoret for kristen 
folkehøgskole og gir en presentasjon av 
funn fra elever på folkehøgskole og kom-
mende ungdomskull. Ingvild Sættem 
Beltesbrekke, informasjonsrådgiver for 
sosiale medier på Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen, gir oss råd om bruk av so-
siale medier. 

Husk påmeldingsfrist 
10. desember til 

post@solborg.fhs.no.



PROGRAM
 Torsdag 2. januar12.00 – 13.00 Lunsj og registrering13.00 – 13.50 Et sosialpedagogisk sideblikk sett fra Universitetet i Stavanger   PAUSE

14.00 – 14.50 Det sosialpedagogiske blikket   PAUSE
15.00 – 15.30 Sosialpedagogikk i praksis – samtale og erfaringsutveksling.15.30 – 16.00 KAFFEPAUSSE

16.00 – 17.00 «Undommen nå til dags». 18.30 – 20.30 MIDDAG
20.30 -   Gladsang i villaen

 Fredag 3. januar07.00 – 07.45 Åpen svømmehall - ta med speedo07.45 – 08.30 FROKOST
08.45  Morgensamling

09.00 – 09.45 Ledelsesfilosofi og ytringsklima - i kollegiet og klasserommet. 

09.45 – 10.00  Pause10.00 – 10.45 Foredrag forts.10.45 – 11.00  Pause11.00 – 11.45 Foredrag forts. 
12.00  LUNSJ OG AVSLUTNING

Påmelding til post@solborg.fhs.no innen 10. desember. 


