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Til landsmøtedeltakerne 
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Velkommen til Folkehøgskoleforbundets landsmøte 2021  
Digitalt møte 1. juni 2021 

 

Kjære landsmøtedeltaker 
 

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker deg velkommen til landsmøte 1. juni 2021.  

 

I år vil landsmøtet holdes digitalt, og vi håper på gode drøftinger. Vi oppfordrer lokallaget på skolen til 

å møtes for landsmøte. Sørg for at dere har mulighet til å sitte hver for dere under de digitale 

landsmøtedrøftingene, men ha rom for å møtes til lunsj.  

 

Landsmøtepapirene vil du finne ved å klikke på lenken som går til disse på nettsidene våre. Når 

landsmøtet nærmer seg, kan det være lurt å lagre papirene på egen enhet, og eventuelt skrive ut det 

som er nødvendig. Du kan også be om å få landsmøtepapirene tilsendt i papirformat. Da sender du e-

post til  angelina@folkehogskole.no. 

 

Landsmøtet er forbundets øverste organ som legger premissene for arbeidet i forbundet.  Landsmøtet 

i 2021 blir spesielt siden vi har vært gjennom en utfordrende periode, med smittevernstiltak og mindre 

fysisk nærhet enn det vi er vant til. Det å møtes til landsmøte er viktig i en organisasjon som vår, og 

selv om det denne gangen er digitalt, er deres tilstedeværelse på landsmøtet med på å vise retning 

framover. Folkehøgskole for alle skulle vært tema for landsmøtet i 2021. Vi har tatt med noen tema, 

som vil gi inspirasjon til å være en folkehøgskole for alle.  

 

Landsmøtet 2021 skulle egentlig ha blitt arrangert på Sogndal folkehøgskule i forbindelse med skolens 

150 års jubileum. Vi gratulerer med jubileet. 

 

Folkehøgskoleforbundet ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og inspirerende 

landsmøtedag.  

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Folkehøgskoleforbundet 

Live Hokstad      Angelina K. Christiansen  

leder       generalsekretær 
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