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Kjære landsmøtedeltaker
Folkehøgskoleforbundet ønsker deg hjertelig velkommen til digitalt landsmøte 1. juni 2021.
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.
Komiker Jonas Rønning vil innlede landsmøtet med et skråblikk på folkehøgskolen. Han har vært elev
ved to folkehøgskoler, og har mange tanker om hvorfor alle bør gå på folkehøgskole.
Folkehøgskole for alle skulle vært tema for landsmøtet i 2021. Vi har tatt med noen emner, som vil gi
inspirasjon til å være en folkehøgskole for alle.
Landsmøtesakene på dette landsmøtet blir færre enn vanlig, siden vi tror at det er viktig å møtes fysisk
for å ta store og viktige avgjørelser. Dette betyr blant annet at vi utsetter drøftinge med nytt idé- og
prinsipprogram til vi kan være samlet. Samtidig er det saker som må behandles, disse presenteres på de
følgende sidene.
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
leder

Angelina K. Christiansen
generalsekretær
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Sakslisten

Sak 1

De enkelte sakene
I de sakene hvor dere finner vedlegg lengre bak i kompendiet finner dere navnet på vedlegget slik:
• Vedlegg.

Sak 1 Åpning av landsmøtet
Velkomsthilsen fra Folkehøgskoleforbundet ved Live Hokstad, og presentasjon av styret.
Presentasjon av lederkandidatene.

Sak 2 Valg av møteledere
Styret fremmer forslag til møteledere for landsmøtet.

Sak 3 Konstituering
Landsmøtet skal:
− Gjøre vedtak om godkjenning av innkalling
− Gjøre vedtak om at møtet er lovlig satt
− Godkjenne sakslisten
− Velge:
− Referenter
− Fullmaktsnemnd
− Protokollnemnd
− Tellekorps
− Evt. andre nemnder som landsmøtet vil oppnevne
Styret fremmer forslag til referenter og medlemmer i nemnder i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkalling til landsmøtet, og erklærer møtet for lovlig satt.
Sakslisten godkjennes som utsendt.
Landsmøtet godkjenner forslaget fra styret til referenter og nemnder.

Sak 4 Leders innledende tale
Live Hokstad vil i sin innledende tale utfordre frilynt folkehøgskole til å følge opp det varslede temaet
Folkehøgskole for alle i perioden fremover.
Det blir anledning til kommentarer etter innledningen.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet tar leders innledning, og eventuelle kommentarer, til orientering.
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Sak 5 Meldinger for perioden 2019 - 2021
•

Melding for Folkehøgskoleforbundet for perioden, med vedlegg:
• Melding om pedagogisk utviklingsarbeid 2019 -2021
• Folkehøgskolerådets årsmelding for 2019, med Internasjonalt utvalg og Fondet for
folkehøgskolen
• Folkehøgskolerådets årsmelding for 2020

Aktuelle saker fra årsmeldingene som ikke ellers står på landsmøtets saksliste kan kommenteres under
gjennomgang av meldingene.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner melding for perioden 2019 – 2021, med eventuelle kommentarer, som uttrykk
for virksomheten i forbundet.

Sak 6 Årsberetning og regnskap 2019
•

Årsregnskap med årsberetning og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 2019

Forslag til vedtak:
Årsberetningen og årsregnskap med revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 2019 godkjennes.

Sak 7 Årsberetning og regnskap 2020
•

Årsregnskap med årsberetning og revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 2020

Forslag til vedtak:
Årsberetningen og årsregnskap med revisjonsberetning for Folkehøgskoleforbundet 2020 godkjennes.

Sak 8 Forslag til endring i kontingent
Denne saken består av to ulike deler, og landsmøtet kan vedta disse uavhengig av hverandre. De
medfører imidlertid begge en endring i kontingenten.
Solidaritetsfondet
På Landsmøtet i 1999 ble det foreslått og vedtatt å øke medlemskontingenten med 0,05 %, med det
formål å bygge opp et fond til bruk for internasjonale solidaritetstiltak. Prosjekter der folkehøgskoler
var direkte engasjert skulle prioriteres, og samarbeid mellom skolene om solidaritetsprosjekter skulle
oppmuntres, ved prosjekter som omfattet engasjement fra flere skoler ville bli prioritert ved tildeling.
Solidaritetskontingenten på 0,05 % har finansiert utdeling av midler fra Solidaritetsfondet til
internasjonale solidaritetsprosjekter. I perioden 1999 til 2021 har styret bevilget til sammen kr 1 669
500,- til internasjonale solidaritetsprosjekter, primært knyttet til folkehøgskoler direkte.
Det er imidlertid kun tolv skoler som har søkt fondet om bidrag til sine prosjekter, og det er vårt
inntrykk at det ikke har bidratt til økt samarbeid mellom skolene, slik intensjonen var opprinnelig. Vi
ser at mange skoler har egne solidaritetsprosjekter, og at disse eksisterer uavhengig av tildeling fra
Solidaritetsfondet.
Styret har siden Landsmøtet på Skogn i 2019 viet ekstra oppmerksomhet på spørsmålet om
Solidaritetsfondet fyller den funksjon som initiativtakerne ønsket ved opprettelse i 1999. Det er styrets
vurdering at siden det kun er 12 skoler som har søkt fondet om midler, og at mange skoler har egne
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solidaritetsprosjekter, så vil våre medlemmers internasjonale engasjement eksistere uavhengig av
tildeling fra Solidaritetsfondet.
Styret vil foreslå for landsmøtet å fase ut fondet ved å lyse ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft
skal fortsatt være en forutsetning for tildeling.
Lokallagskontoer
Ordningen med sentralt kontrollerte lokallagskontoer har vist seg å ikke fungere. Alle kontoer må være
tilsluttet en organisasjon, og det er kasserer som disponerer konto på lokallagets vegne. Det overføres
et beløp årlig til klubbkassene som tilsvarer en kontosaldo på 5 % av lokallagets kontingent.
Styret foreslår å avvikle dagens ordning. Lokallagene kan hvis de ønske velge å samle inn egen
kontingent til klubbkassen, tilpasset aktivitetsnivået i klubben.
Vedtas både avvikling av Solidaritetsfondet og lokallagskontoer vil ny medlemskontingent være 1,38%.
Forslag til vedtak:
Solidaritetsfondet avvikles, og dermed reduseres også kontingenten tilsvarende med 0,05 %.
Lokallagene får fra årsskiftet 2021/2022 ansvar for sin egen økonomi, og styret vil foreslå for landsmøtet
at kontingenten reduseres tilsvarende, noe som utgjør 0,02 %. Pengene som står på lokallagenes konto
pr. 31.12.21 overføres til lokallagene.

Sak 9 Budsjett 2021 og rammebudsjett 2022 og 2023
•

Budsjett 2021 og rammebudsjett 2022 og 2023

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2021 og rammebudsjett for påfølgende år godkjennes.

Sak 10 Folkehøgskole for alle
Tema for årets landsmøte skulle være «Folkehøgskole for alle». En folkehøgskole der bakgrunn ikke skal
ha noe å si, en skole tuftet på humanisme, raushet og mangfold. I prinsipprogrammet vårt fastslår vi at
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å gjøre folkehøgskolen tilgjengelig for alle.
Siden vi ikke får invitert til drøfting av temaet i det digitale landsmøtet har styret besluttet at det ikke
blir et landsmøtetema i tradisjonell forstand. Styret vil likevel peke på fire områder vi har identifisert
hvor frilynt folkehøgskole bør jobbe for å bli bedre til å inkludere alle:
• Elever med funksjonsnedsettelser
• Økonomi
• Elever med minoritetsbakgrunn
• Ansatte
Elever med funksjonsnedsettelser
I rapporten «Folkehøgskole, et år for alle?» som ble utarbeidet av Unge funksjonshemmede høsten
2019, ser vi at ungdom med funksjonsnedsettelser ofte opplever at de blir diskriminert i forhold til å
kunne velge den folkehøgskolen den enkelte ønsker å gå på. Vi har gode tilrettelagte folkehøgskoler,
men ungdommene vil også ha mulighet til å velge blant alle folkehøgskolene.

8

Gjennom rapporten fra Unge funksjonshemmede var det ungdom med funksjonsnedsettelser som
fortalte om sine utfordringer i forhold til å søke folkehøgskole, en opplevelse av at de fikk få valg, og at
skolene ga tilbakemelding på at det var utfordrende å legge til rette for ulike funksjonsnedsettelser.
Økonomi
For mange potensielle elever er det en utfordring at de fleste linjene på folkehøgskole koster mer enn
det elevene får i studielån. Den enkelte skole bør vurdere om det er mulig å ha linjer hvor kostnaden for
å gå på linja ikke er høyere enn den summen eleven får i studielån. I et bærekraftsperspektiv hvor
skolene legger opp til å reise mindre, bør dette være mulig. For ser vi på kostnadene ved gå på
folkehøgskole, er det nettopp reisene som trekker prisene opp. Det er allerede frilynte skoler som har
det som et uttalt mål å alltid tilby minst en linje som ikke koster mer enn studielånet, kanskje det kan bli
flere? Krav om innbetaling av store beløp før studiestøtten kommer kan også være en hindring for
mange, noen ganger er det kun en faktureringsrutine som betyr om en elev får mulighet til å gå på
folkehøgskole, eller ikke.
Elever med minoritetsbakgrunn
Det er færre ungdommer med minoritetsbakgrunn i skoleslaget vårt enn det
befolkningssammensetningen skulle tilsi. Folkehøgskole er et særnordisk fenomen, så vi må arbeide for
at de som ikke kjenner til skoleslaget fra før, får et riktig bilde av hva vi representerer i samfunnet. Det
har i flere år vært tenkt markedsføring for å få større variasjon av ungdommer i skoleslaget vårt. Det
motsatte av å inkludere er ikke alltid ekskludere, folkehøgskolene har lenge hatt et ønske om at disse
ungdommene skal oppdage oss.
Ansatte
I frilynt folkehøgskole møtes mennesker uavhengig av livssyn, etnisitet, legning, kjønn, alder, politiske
holdninger, sosioøkonomisk bakgrunn og funksjonsevne. Dette bør også gjelde når folkehøgskolene
ansetter. Vi bør ha som mål å gjenspeile samfunnet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet merker seg signalene fra styret og tar dette til orientering.

Sak 11 Valg
•

Valgnemndas innstilling

Det skal velges for kommende to år:
- leder
- fire styremedlemmer
- 3 varamedlemmer som møter fast i styret
- fire medlemmer til praktisk utvalg
- fire medlemmer til lærerutvalg
- to medlemmer til skoleutviklingsutvalget
- tre personer til valgnemnd for landsmøtet i 2023
I tillegg skal det velges:
- Revisor
Styrets innstilling: Revisorgruppen Akershus
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Vedtak:
Styreleder:
Styremedlemmer (4):
Varamedlemmer (3):
1. vara:
2. vara:
3. vara:
Valgnemnd (3):
Lærerutvalget (4):
Utvalg for praktisk personale (4):
Skoleutviklingsutvalget (2):
Revisor (1):
-
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Melding for perioden 2019-2021
Landsmøtet 2021, digitalt
Meldingen oppsummerer hovedtrekk i aktivitetene til
Folkehøgskoleforbundet i landsmøteperioden 2019 til 2021. Aktivitetene
baserer seg på Idé- og prinsipprogram med prioriterte områder 2019-2021 og
styrets fokus for perioden 2019-2021.
Folkehøgskoleforbundet har i perioden arbeidet med alle de tre hovedområdene
idégrunnlag og innhold i folkehøgskolen, rammevilkår og myndighetskontakt samt
arbeidslivsspørsmål.
Det foreligger egne årsmeldinger for det pedagogiske utviklingsarbeidet og
Folkehøgskolerådet, inklusiv internasjonalt utvalg, økonomiutvalget og
fondet for folkehøgskolen.
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Folkehøgskoleforbundet har følgende formål (§ 2 i vedtektene)
2.1
2.2

Folkehøgskoleforbundet er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole.
Folkehøgskoleforbundet skal ta i vare medlemmene sine interesser når det gjeld lønns- og
arbeidsforhold.
2.3
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for dei idear den frilynte folkehøgskolen byggjer på og fremje
folkehøgskolen sin innverknad og plass i det norske samfunnet.
2.4
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og tenelege rammevilkår for norsk folkehøgskole.

2.5

Folkehøgskoleforbundet skal drive studie-, utviklings- og opplysningsverksemd.

Prioriterte områder for Folkehøgskoleforbundet 2019-2021 (del C i Idé- og
prinsipprogram)
På bakgrunn av idé- og prinsipprogram fra 2017-2021 skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt fokus
på følgende saker disse fire årene:

Idé- og utviklingsarbeid
•

Folkehøgskoleforbundet skal gjennom skoleutviklingsarbeidet bidra til refleksjon og utvikling av
sammenhengen mellom skoleslagets og den enkelte skoles idé- og verdigrunnlag og den praksis. I dette
arbeidet skal Folkehøgskoleforbundet ha et bredt fokus på både faglig, etisk, estetisk og demokratisk
danning.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at skolene har et spesielt fokus på en bærekraftig utvikling,
inkludert at skolene aktivt arbeider for å redusere klimaavtrykket som følge av skolenes drift og
aktiviteter.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til en refleksjon over de prinsipielle utfordringene som knytter seg til
skolenes studiereiser og videreutvikling av kvaliteten på skolenes studiereiseopplegg.

•

Folkehøgskoleforbundet skal hjelpe skolene i arbeidet for elevenes fysiske og psykiske helse og
livsmestring.

•

Folkehøgskoleforbundet skal medvirke til å fremme sangen i folkehøgskolen ved å gi ut revidert utgave
av sangboka, her under vurdere app-løsning og mulighet for særtrykk for skolene.

•

Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.

•

Her under skal Folkehøgskoleforbundet bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolens idégrunnlag og
virke for alle nye medarbeidere i folkehøgskolene.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i pedagogikk
for folkehøgskolelærere.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å etablere kurstilbud i veiledning for alle ansatte.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget.

•

Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre viktige
forhold for frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det felles
informasjonsarbeidet eller andre initiativ til omorganiseringer.

•

Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten der det er relevant.

Arbeid i dialog med myndighetene
•

Folkehøgskoleforbundet har et vedvarende fokus på så gode rammevilkår til folkehøgskolene som mulig
i form av lov, forskrift, oppfølging av disse samt statstilskudd. I kommende periode skal
Folkehøgskoleforbundet arbeide for at elever på folkehøgskole får rett til samme studiestøtte som i
øvrig høyere utdanning og ellers være spesielt oppmerksom på eventuelle politiske signal om endringer
på folkehøgskolefeltet.
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•

Her under skal Folkehøgskoleforbundet arbeide for at alle skoler utvikler seg til en levedyktig størrelse
for den enkelte skole.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for støtte fra myndighetene til relevante prosjekt i folkehøgskolen
som mentorprosjekt, innsats for psykisk helse, innsats for unge flyktninger og prosjekt om demokrati og
bærekraft, samt forsking på folkehøgskole.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for økt statlig tilskudd for finansiering av etter- og videreutdanning
av lærere i folkehøgskolen.

Arbeidslivsfeltet
•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og rettferdige arbeidsforhold for alle medlemmer, til
beste for skoleslaget. I perioden skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt fokus på rekruttering av nye
medlemmer og holde fast på eksisterende, styrke tillitsvaltopplæring og – oppfølging, nye særavtaler og
vurdere yrkesetikk og etablering av livsfasepolitikk.

•

Folkehøgskoleforbundet skal i perioden videreføre igangsett videreutvikling av Folkehøgskoleforbundet
til beste for alle medlemmene. Dette inkluderer et bedre fungerende lokallagsarbeid og bedre
informasjonsflyt i organisasjonen gjennom e-post, nyhetsbrev, internett og bladet «Folkehøgskolen».

•

Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle opplæring og oppfølging av tillitsvaldarbeid.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å videreutvikle den norske tre-parts-modellen i
utdanningssektoren og de overordna rammevilkårene for ansatte i arbeidsmiljøloven mv.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å opprettholde dagens ytelsesbaserte
tjenestepensjonsordning, herunder AFP og særaldersgrenser.

•

Folkehøgskoleforbundet skal utarbeide bærekraftmål og handlingsplan for å nå disse, herunder
redusering av klimaavtrykk, som følge av egen virksomhet.

Sammendrag
Styret takker for tilliten i perioden som har gått og for arbeidet som blir utført av medlemmer og tillitsvalgte
rundt om på skolene og i utvalgene. Det er mange som står på for å holde folkehøgskoleideen og organisasjonen
levende. I norsk sammenheng er Folkehøgskoleforbundet en relativt liten organisasjon, men stor og særdeles
viktig for alle vi som har vårt daglige virke i folkehøgskolen, om det er som lærer, praktisk personale eller
rektor/inspektør. Tross begrenset økonomi viser meldingen med all tydelighet det omfattende og viktige
arbeidet Folkehøgskoleforbundet daglig utfører.
Vedtatt justert idé- og prinsipprogram med prioriterte områder for 2017-2021 på landsmøtet i 2019 har dannet
grunnlaget for styrets prioriteringer i perioden. Her heter det blant annet at Folkehøgskoleforbundet skal arbeide
for at folkehøgskolen oppleves som moderne og relevant og bidrar til et utvidet praktisk, etisk og estetisk
grunnlag for all menneskelig virksomhet. Folkehøgskole i vår tid vil derfor blant annet ha et fokus på:
•

det enkeltes menneskes evne til livsmestring og deltakelse i samfunnet,

•

det enkelte menneskes helse, psykisk som fysisk,

•

å forsvare og videreutvikle folkelige fellesskaper og folkestyrte samfunn,

•

å arbeide aktivt for økologisk bevissthet og respekt for naturen og dens mangfold,

•

den teknologiske utviklingens muligheter og samtidig hvordan den utfordrer mennesket og livet på jorda,

•

globaliseringens muligheter og utfordringer med økt migrasjon og tilgang til kulturelt mangfold,

•

en økonomisk og sosial rettferdig og fredelig utvikling for alle.

Hovedtrekkene i arbeidet til forbundet i 2019-2021 følger på de neste sidene, sortert etter prioriterte områder
for fireårsperioden 2017-2021.
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Perioden har i stor grad vært preget av koronapandemien. Fra mars 2020 fram til landsmøtet 2021 har det meste
av arbeidet foregått digitalt, med få fysiske møtepunkter.
I tillegg til den daglige drift og gjennomføring av landsmøtevedtak, har perioden vært preget av arbeid i og med
partssammensatt utvalg for revidering av særavtalen, sikring av statstilskuddet til skolene, oppfølging av
tillitsvalgte, utfordringer knyttet til koronapandemien og etablering av et studium i folkehøgskolepedagogikk.
Folkehøgskoleuka er nå fast etablert i andre uke av august, hvor vi samler en rekke kurs for nye og mer erfarne
ansatte i folkehøgskolen. Høsten 2019 ble folkehøgskoleuka arrangert på Ringerike folkehøgskole, mens det
høsten 2020 ble det kun arrangert kurs for nye lærere og nye ledere på Arbeiderbevegelsen Folkehøgskole. Fra
Solidaritetsfondet er det utbetalt til sammen 100000 kroner til utviklingsprosjekter hvor folkehøgskoler er
involvert. Samtidig er det vedtatt tildelt 79.435 kroner i stipend og forskningsmidler.
Folkehøgskoleforbundet har gitt ut medlemsbladet Folkehøgskolen etter planen med fem nummer hvert år. Med
jevne mellomrom distribueres i tillegg medlemsnytt til alle medlemmer via epost.
I perioden har Folkehøgskolerådet skiftet daglig leder. Vi takker Christian Tynning Bjørnø for innsatsen for norsk
folkehøgskole. Og vi ønsker velkommen Anne Tingelstad Wøien som ny daglig leder for det viktige politiske
arbeidet for skoleslaget. Forbundslederen har i perioden vært nestleder av Folkehøgskolerådet.
Sindre F. Vinje avsluttet sin jobb som rådgiver for pedagogisk utvikling 31. august 2019. Benedicte Hambro hadde
i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 et engasjement i stillingen (50%), og fra 01.01.2021 kunne vi
ønske Espen Bråten Kristoffersen velkommen som ny rådgiver for pedagogisk utvikling.
Folkehøgskoleforbundet samarbeider tett med Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) til beste for de
frilynte folkehøgskolene. Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) samarbeider om
viktige forhandlinger og avtaler som gjelder begge organisasjoners medlemmer. Felles resepsjon og
kontorlokaler legger forholdene til rette for dette samarbeidet. Folkehøgskolekontoret flyttet høsten 2020 til nye
kontorlokaler i Brugata 19, Oslo.
Folkehøgskoleforbundet har fokus på det grønne skiftet og bærekraft i all sin aktivitet.
Hverdagen i Folkehøgskoleforbundet er spennende og preges ellers av et stort antall henvendelser med et bredt
spekter av spørsmål innenfor alle forbundets virkeområder.

Idé- og utviklingsarbeid
En del faste aktiviteter går igjen fra år til år. Disse bidrar hver på sin måte til å støtte idé- og utviklings-arbeidet i
frilynt folkehøgskole. Den videre oversikten over gjennomførte aktiviteter er sortert etter prioriterte områder i
idé- og prinsipprogrammet:
•

Folkehøgskoleforbundet skal gjennom skoleutviklingsarbeidet bidra til refleksjon og utvikling av
sammenhengen mellom skoleslagets og den enkelte skoles idé- og verdigrunnlag og dens praksis. I dette
arbeidet skal Folkehøgskoleforbundet ha et bredt fokus på både faglig, etisk, estetisk og demokratisk
danning.
Idégrunnlaget klinger med og begrunner all aktivitet i forbundet internt og i samarbeid med eksterne.
Samtidig er folkehøgskolens idé- og verdigrunnlag tema i lederutdanningen med USN, i
folkehøgskolepedagogikk, inkludert arbeidet med en egen «lærebok» i folkehøgskolepedagogikk, på
ledersamlinger, i kurs for nye i folkehøgskolen, på styrekurs, og i utallige innlegg. Det er også i perioden
arbeidet sammen med IF om hvordan fremme det frilynte og frilynt folkehøgskole.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at skolene har et spesielt fokus på en bærekraftig utvikling, inkludert
at skolene aktivt arbeider for å redusere klimaavtrykket som følge av skolenes drift og aktiviteter.
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Forbundet har fokus på bærekraft i alle sine aktiviteter. Gjennom et felles bærekraftsvedtak i alle
folkehøgskoleorganisasjonene som bygger på vedtaket fra landsmøtet 2019, har skolene blant annet laget
klimaregnskap for folkehøgskolenes aktiviteter. Fra forbundet deltar Øyvind Krabberød i ressursgruppen
for oppfølging av bærekraftsvedtaket. Det er utviklet et verktøy i samarbeid med Miljøfyrtårn. På kurs for
vaktmestere høsten 2019 var det klimavennlige løsninger for energi som var hovedtema, under
Lederforum rettet vi søkelys på reiser og matsvinn og på kurs for kjøkkenpersonale gikk bærekraft som en
grønn tråd gjennom hele kurset.
I arbeidet med retningslinjer for husleietilskudd, er også bærekraftig drift tatt inn som et av parameterne
for tildeling av husleietilskudd. Herunder ENØK og klimavennlige løsninger.
•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til en refleksjon over de prinsipielle utfordringene som knytter seg til
skolenes studiereiser og videreutvikling av kvaliteten på skolenes studiereiseopplegg.
Vedtaket fra landsmøtet 2019 om at skolene skal kutte reisemål i linjenavn fra skoleåret 2021-2022 har i
stor grad blitt fulgt opp av skolene. Siden reiseaktiviteten har blitt drastisk redusert på grunn av
pandemien er det vanskelig å se den faktiske betydningen av vedtaket. Folkehøgskolenes klimaregnskap
viste at en stor del av folkehøgskolenes klimagassutslipp er knyttet til skolenes studiereiser med fly.
Det er flere prinsipielle utfordringer knyttet til reisene, hvor blant annet økonomi spiller en viktig rolle.

•

Folkehøgskoleforbundet skal hjelpe skolene i arbeidet for elevenes fysiske og psykiske helse og
livsmestring.
Prosjektet Mellom solskinn og ruskevær, for å bidra til økt kompetanse og bevissthet i arbeidet med
elevenes psykiske helse og livsmestring, ble avsluttet våren 2020. Benedicte Hambro tilbyr fortsatt
workshops på bakgrunn av det prosjektet kom fram til. På lederforum holdt Vivat kurset «Oppmerksom
på selvmordstanker OPS!» .Videreføring av prosjektet var planlagt i forbindelse med Folkehøgskoleuka
2020.

•

Folkehøgskoleforbundet skal medvirke til å fremme sangen i folkehøgskolen ved å gi ut revidert utgave av
sangboka, her under å vurdere app-løsning og mulighet for særtrykk for skolene.
Arbeidet med innholdet i sangboka er avsluttet og ny sangbok vil være klar til skolestart 2021. Vi takker
sangboknemda for et grundig arbeid med ny sangbok.

•

Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.
Det er nå gjennomført kurs for ulike grupper innen praktisk personale, arrangert kurs i selvevaluering og
en rekke temakurs gjennom Folkehøgskoleuka andre uke av august hvert år. I tillegg har det det siste året
blitt holdt flere webinarer med tema knyttet til tilrettelagt folkehøgskole og veiledning knyttet til
pandemien.
Vinteren 2021 avsluttet andre kull det modulbaserte videreutdanningstilbudet Verdibasert
endringsledelse. Utdanningen er på masternivå og skjer i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge
(USN).
Hvert år gjennomfører vi dessuten tillitsvalgtkonferansen, med kurs for nye tillitsvalgte i forkant. I 2020
ble kurset gjennomført digitalt. Erfaring med webinarer for tillitsvalgte våren 2021 er positiv, og vi tar
dette med oss videre, og vil fortsatt tilby slike.
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•

Her under skal Folkehøgskoleforbundet bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolens idégrunnlag og
virke for alle nye medarbeidere i folkehøgskolene.
Hvert år arrangerer forbundet nå Folkehøgskoleuka andre uke av august. Denne inkluderer kurs for nye
lærere, praktisk personale og rektorer/skoleledere. Kursene er godt besøkt og evaluert. Høsten 2020 ble
det kun arrangert kurs for nye lærere og kurs for nye ledere.
Heftet «Velkommen i folkehøgskolen» deles ut til de ulike yrkesgruppene i folkehøgskolen. Disse ble
revidert våren 2020.
Alle som kommer på kurs for nye tilbys også vår reviderte utgave av boken Grundtvig for nybegynnere, og
alle oss andre av Arild Mikkelsen.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i pedagogikk for
folkehøgskolelærere.
Høsten 2020 startet første kull studie i folkehøgskolepedagogikk, 30 studiepoeng som første del av
praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Andre kull vil ha oppstart høsten 2021.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å etablere kurstilbud i veiledning for alle ansatte.
Det har blitt arbeidet med en videreføring av mentorordningen, og det vil arrangeres kurs for ansatte i
folkehøgskolen høsten 2021.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget.
Gjennom PU-rådgivers virksomhet planlegges og gjennomføres det relevante utviklingsprosjekter i frilynt
folkehøgskole. I perioden har forbundet deltatt aktivt i å kartlegge hva som finnes av forskning på norsk
og nordisk folkehøgskole. Arbeidet har mye skjedd gjennom samarbeidet med de øvrige nordiske lands
organisasjoner i Nordisk folkehøgskoleråd.
Folkehøgskoleforbundet har også i denne perioden vært involvert i masteroppgaver på folkehøgskole og
folkehøgskolepedagogikk.
Vinteren 2021 er det lyst ut midler fra Forskningsfondet i forbundet. I 2020 ble det utdelt 20.000 fra
forskningsfondet.

•

Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre viktige
forhold for frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det felles informasjonsarbeidet
eller andre initiativ til omorganiseringer.
Høsten 2019 ble det arbeidet med å se på hvordan det frilynte samarbeidet kunne styrkes. Tanken om en
organisasjon på frilynt side ble lagt på is, da arbeidet tydeliggjorde at det var utfordrende å ivareta alles
interesser med en slik organisering. Derfor har FHF og IF i fellesskap gått inn for å se nærmere på hvordan
vi kan styrke frilynt gjennom samarbeid og de ressursene vi har.

•

Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten der det er relevant.
Det er først og fremst internt i folkehøgskolen og mellom folkehøgskoleorganisasjoner i Norden at
forbundet fører og deltar i debatter om idé, verdigrunnlag og pedagogikk.
Folkehøgskoleforbundet har siden etableringen av Arendalsuka arbeidet aktivt for at folkehøgskolene skal
være representert og synlige i dette norske folkemøtet hvert år i august. Arendalsuka ble avlyst høsten
2020.
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Folkehøgskoleforbundet har fortsatt å arbeide for å etablere en regelmessig felles informasjon til
politikere, media og samfunnet ellers.
Internasjonalt arbeid skjer på flere plan, både gjennom forbundets nettverk og utviklingsarbeid, samt
gjennom Folkehøgskolerådet, inkludert aktivitetene til internasjonalt utvalg og sekretær. Det arbeides for
god kontakt mellom norske og andre nordiske folkehøgskoler og folkehøgskoleorganisasjoner for at
folkehøgskoler kan delta i relevante nasjonale, nordiske og internasjonale prosjekt under egnede
programmer. På politisk nivå er forbundet representert ved leder i Nordisk folkehøgskoleråd (NFR), hvor
Norge denne perioden har vært ordførende. I perioden har NFR spesielt arbeidet for å fjerne økonomiske
grensehinder for ungdom som ønsker å gå på folkehøgskole i et annet nordisk land. Spesielt i pandemien
har erfaringsutveksling mellom landene vært nyttig. Folkehøgskolerådet er assosiert medlem av EAEA
(European Association for the Education of Adults).
Solidaritetskontingenten på 0,05 % finansierer utdeling av midler fra Solidaritetsfondet til internasjonale
solidaritetsprosjekter, primært i regi av folkehøgskolene. I perioden 2019 til 2021 bevilget styret til
sammen kr 100.000,- til internasjonale solidaritetsprosjekter knyttet til en folkehøgskole.

Arbeid i dialog med myndighetene
•

Folkehøgskoleforbundet har et vedvarende fokus på så gode rammevilkår til folkehøgskolene som mulig i
form av lov, forskrift, oppfølging av disse samt statstilskudd. I kommende periode skal
Folkehøgskoleforbundet arbeide for at elever på folkehøgskole får rett til samme studiestøtte som i øvrig
høyere utdanning og ellers være spesielt oppmerksom på eventuelle politiske signal om endringer på
folkehøgskolefeltet.
Det politiske arbeidet er i hovedsak kanalisert gjennom Folkehøgskolerådet.
Forbundet har gjennom Folkehøgskolerådet overfor styresmaktene i møter, høringer og annen kontakt
aktivt søkt å fremme og verne om idégrunnlaget, egenarten og særstillingen til skoleslaget og for at
anseelsen til folkehøgskolen øker på både politisk og administrativt nivå. Folkehøgskolenes stand i politisk
gate i Arendalsuka bidrar også til synlighet på hva folkehøgskolene bidrar med og til mange samtaler med
politikere og andre samfunnsaktører.
I perioden har det lykkes å opprettholde og forsterke tilskuddet til folkehøgskolene, samtidig som flere
nye skoler er blitt godkjent. Fokuset vil i fortsettelsen være på å få til flere plasser på eksisterende skoler. I
forbindelse med ekstra kostnader knyttet til koronapandemien ble det bevilget 75.000.000 til fordeling til
skolene
Politisk har perioden ellers vært preget av arbeidet med å få beholde tilskudd til korte kurs i
folkehøgskolen. Dessverre ble loven endret høsten 2020 og kortkursene er, med få unntak borte som
tilbud i folkehøgskolen.
Det har ikke lykkes å få utvidet elever på folkehøgskole sin rett til studiestøtte på samme nivå som annen
høyere utdanning. Dette arbeidet vil derfor fortsette. Det samme vil arbeidet for å få til etter- og
videreutdannings-midler til ansatte i folkehøgskolen.

•

Her under skal Folkehøgskoleforbundet arbeide for at alle skoler utvikler seg til en levedyktig størrelse
for den enkelte skole.
I tråd med forbundets skolepolitiske plattform arbeides det for både å fjerne forskriftskravet om
omfordeling av godkjente internatplasser minimum hvert femte år, og økt antall plasser til eksisterende
og nok antall plasser til nye skoler.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for støtte fra myndighetene til relevante prosjekt i folkehøgskolen
som mentorprosjekt, innsats for psykisk helse, innsats for unge flyktninger og prosjekt om demokrati og
bærekraft, samt forsking på folkehøgskole.
Gjennom kontaktene med Kunnskapsdepartementet er det i perioden arbeidet med å få til finansiering
også av et tredje og utvidet pilotprosjekt om mentorordningen i folkehøgskolen, uten så langt å ha
lykkes. Mentorordningen 2.0 blir finansiert via PU-midler.
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Det er i perioden innledet samtaler med mulige samarbeidspartnere for å søke om midler til å styrke
demokratiet, for eksempel via introduksjon av Frirommet. Prosjektet testes ut i mindre skala på 9 skoler
i 2021.
•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for økt statlig tilskudd for finansiering av etter- og videreutdanning
av lærere i folkehøgskolen.
Overfor regjeringen er det i begge årene i perioden lagt inn krav om støtte til etter- og videreutdanning av
lærere og andre ansatte i folkehøgskolen, uten at dette så langt har ført frem.

Arbeidslivsfeltet
•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og rettferdige arbeidsforhold for alle medlemmer, til beste
for skoleslaget. I perioden skal Folkehøgskoleforbundet ha et spesielt fokus på rekruttering av nye
medlemmer og holde fast på eksisterende, styrke tillitsvaltopplæring og – oppfølging, nye særavtaler og
vurdere yrkesetikk og etablering av livsfasepolitikk.
Folkehøgskoleforbundet arbeider hele tiden for at vi skal være den beste og mest naturlige
fagforeningsorganisasjonen for lærer, praktisk personale og rektor/inspektør. Etablering av brosjyreserien
Velkommen i folkehøgskolen er videreført og distribuert hvert år, både på skolene og på kurs for nye
ansatte, som er viktig supplerende kanal for nå nye medarbeidere på skolene. Magasinet vårt
Folkehøgskolen, nettsider, både egne og på Facebook, webinarer, kurs og konferanser samt møter med
lokallag/skoler er også viktige kanaler for å synliggjøre det omfattende arbeidet forbundet hver dag gjør
for norsk folkehøgskole og medlemmene.
Utvalgene og kurs for ulike grupper ansatte bidrar i arbeidet for å beholde medlemmer og at nye og
uorganiserte melder seg inn i forbundet. Personlig kontakt og oppfølging av enkelte, for eksempel ved
bistand i personalsaker ved skolene og informasjonsarbeidet generelt er også viktig med hensyn til
medlemskap.
Distriktvise drøftingsdager er en viktig arena å treffe mange skoler/ansatte og medlemmer. Vi er aktivt i
kontakt med alle arrangørskoler i forkant av drøftingsdagene for å få plass i programmet. I skoleåret
2019/2020 deltok forbundet på alle distriktsmøter. Skoleåret 2020/2021 ble alle distriktsmøter ble
utsatt/avlyst i forbindelse med den pågående koronapandemien.
Fundamentet for at vårt forbund skal lykkes i arbeidet for skoleslaget og medlemmene er engasjementet
og aktivitetene vi sammen kan få til på hver skole ved lokallaget og lokallagsleder/lokalt tillitsvalg. Det er
derfor avgjørende at hver skole har lokallagsleder og at dette vervet er så attraktivt som mulig.
Hvert år gjennomfører forbundet, sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), en tredagers
konferanse for tillitsvalgte samt kurs for nye tillitsvalgte. Høsten 2020 ble tillitsvalgtkonferansen arrangert
digitalt. Foruten vanlige tillitsvalgtsaker som regel- og avtaleverk, lønnsoppgjør og
partsforhold/tillitsvalgtrollen, har det i perioden også vært avholdt webinarer for tillitsvalgte.
Gjennom samarbeidsavtalen med NKF, Utdanningsforbundet og dermed UNIO-samarbeidet, sikrer vi
nødvendig medvirkning i arbeidet med å fremme krav som sikrer medlemmene de beste lønns- og
arbeidsforhold som gjelder for tilsvarende områder. Samarbeidsavtalen med NKF og vår felles
samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet fungerer godt og sikrer den nødvendige medvirkningen i
arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår. Samarbeidsavtalene er løpende evaluert.
Det er på Virke-området etablere et partssammensatt utvalg for å komme med innspill til forhandling av
særavtalen. Detter arbeidet er i gang, men er forsinket. Det er sendt melding til Virke om at FHF og NKF
ikke lengre vil kun signere tilslutningsprotokoll, men på nytt delta i forhandlinger for praktisk personale.
Forbundet arbeider for å oppnå gode rutiner ved skolene når det gjelder medvirkning fra de ansatte etter
Hovedavtalen. Dette skjer hovedsakelig ved opplæring via tillitsvalgtkonferansen, webinare, besøk i
lokallag, utsendelse av maler og ‘oppskrifter’ for lokale forhandlinger og lokale særavtaler, samt support
av tillitsvalgte på telefon og e-post, mv. Likeledes arbeider vi for at mest mulig av lønnsoppgjøret gis i
sentrale tillegg og at tariffavtalene for medlemmene skal være mest mulig harmoniserte og at lønnstillegg
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blir gitt på objektivt grunnlag. Vi bidrar til å skolere i lokale forhandlinger der dette er aktuelt.
Sekretariatet bistår ofte skolene med å fastsette ansettelsesvilkår, mv. Spesielt for 2020 har vært
arbeidsforhold for ansatte knyttet til koronapandemien.
Gjennom det pedagogiske utviklingsarbeidet forsøker forbundet å bidra til faglig påfyll, inspirasjon og
refleksjon. Samtidig har vi gjennom Folkehøgskolerådet fremmet krav om egen pott til etter- og
videreutdanning av lærere i folkehøgskolen, samtidig som vi gjennom Utdanningsforbundet arbeider for
at lærere i folkehøgskolen kan inkluderes i de offentlige satsningene for etter- og videreutdanning av
lærere. I både tillitsvalgtkonferansen og på Lederforum har vi hatt fokus på nødvendigheten av
kompetanseoversikt og –utviklingsplan på den enkelte skole.
•

Folkehøgskoleforbundet skal i perioden videreføre igangsett videreutvikling av Folkehøgskoleforbundet
til beste for alle medlemmene. Dette inkluderer et bedre fungerende lokallagsarbeid og bedre
informasjonsflyt i organisasjonen gjennom e-post, nyhetsbrev, internett og bladet «Folkehøgskolen».
Å videreutvikle forbundet er en pågående prosess. På lederforum 2019 ble det etablert et styre for et
landsomfattende lokallag for rektorer med egen tillitsvalgt.
På nettsidene bringes aktuelt og stoff og man finner vedtekter, idé- og prinsipprogram, rundskriv,
medlemsnytt, informasjon om lov og avtaleverk, lønn og arbeidsvilkår, kalender over kurs, møter og
aktiviteter og mye mer.
Folkehøgskolen kommer ut med fem nummer i året til medlemmer i Folkehøgskoleforbundet,
abonnenter, skoler og politikere. Bladet er en viktig kanal for medlemmene i FHF og andre interesserte.
Tilbakemeldinger viser at det settes pris på bladet, og at det gis ut på papir. Samtidig er den elektroniske
tilgangen til bladets innhold forbedret på nett.
Bloggen under frilyntfolkehøgskole.no er kanal for informasjon og debatt og har hatt jevn aktivitet.
Innlegg skjer ofte i forlengelse av bladet Folkehøgskolen eller omvendt.
Folkehøgskoleforbundet har også side på Facebook og opprettet grupper for ulike yrkesgrupper i
folkehøgskolen. I forbindelse med pandemien, ble det våren 2020 opprettet flere facebookgruppper for
å dele erfaringer.
Alle medlemmer mottar elektronisk medlemsnytt ca. seks ganger i året. Det sendes i tillegg ut mellom
20 og 30 rundskriv til tillitsvalgte og skolene gjennom året, hvor det gis eller innhentes informasjon.

•

Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle opplæring og oppfølging av tillitsvaldarbeid.
Opplæring for tillitsvalgte har utover tillitsvalgtkonferansen høsten 2019 vært henvist til digitale
plattformer. Sammen med NKF er det gjennomført både digital tillitsvalgtkonferanse og en rekke
webinarer for tillitsvalgte.

I tillegg ble det våren 2021 arrangert digitalt kurs for elevrepresentanter i skolestyrene.

•

Folkehøgskoleforbundet skal bidra til å videreutvikle den norske tre-parts-modellen i utdanningssektoren
og de overordna rammevilkårene for ansatte i arbeidsmiljøloven mv.
Ved vår aktive opplæring, bruk og deltakelse i avtaleregimene rundt folkehøgskolen bidrar forbundet til
å bygge opp under tre-partsmodellen i utdanningssektoren og samfunnet ellers.

•

Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å opprettholde dagens ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning,
herunder AFP og særaldersgrenser.
I denne perioden har ikke pensjonsordningene vært utfordret.

•

Folkehøgskoleforbundet skal utarbeide bærekraftmål og handlingsplan for å nå disse, herunder
redusering av klimaavtrykk, som følge av egen virksomhet.
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Folkehøgskoleforbundet har gjennomgang av egen praksis sentralt. De mest klimavennlige løsningene skal
velges i forbindelse med innkjøp. I forbindelse med flytting av kontorlokaler, ble det valgt løsninger for
mest mulig gjenbruk av utstyr. Folkehøgskoleforbundet skal i sin virksomhet velge den reisemåten som gir
det minste klimautslippet der dette er mulig.

Folkehøgskoleorganisasjonene sentralt har jevnlige møter der det felles bærekraftsvedtak fra
organisasjonene følges opp.

Landsmøtet 2019 og 2021
Landsmøtet i 2019 ble holdt på Skogn folkehøgskole 27.mai til 29. mai. Skolen hadde lagt en flott
ramme for møtet både teknisk og innholdsmessig. Tema på landsmøtet var «I front for det grønne
skiftet».
Det er et mål at alle lokallag er representert på landsmøtet, som i 2021 holdes digitalt 1. juni. Temaet
for landsmøtet i 2021 er «Folkehøgskole for alle».

Medlemstall
Pr. 1. april er det totalt 537 medlemsoppføringer.
Det er i perioden arbeidet med å videreutvikle medlemsregisteret.
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Styret og sekretariatet
Styret fikk etter landsmøtet 2019 denne sammensetningen:
Live Hokstad, Toten folkehøgskole, forbundsleder
Ingvar Øydvin, Fosen folkehøgskole, nestleder
Kristin Smith, Ringerike folkehøgskole
Ronnie MAG Larsen, Follo folkehøgskole
Marianne Amundsen, Agder folkehøgskole
Varamedlemmer:
1. vara: Line C. Tirslaug, Trøndertun folkehøgskole
2. vara: Einar Opsvik, Møre folkehøgskule
3. vara: Kristin Bjørke, Sund Folkehøgskole
Sekretariatet i Folkehøgskoleforbundet har kontorfellesskap med Informasjonskontoret for
folkehøgskolen (IF). Alle medarbeiderne utfører i større eller mindre grad arbeid for
Folkehøgskoleforbundet. Disse var pr. 31.03.2021 knyttet til kontoret:
Live Hokstad, leder i Folkehøgskoleforbundet
Angelina K. Christiansen, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet
Espen Bråten Kristoffersen, rådgiver pedagogisk utvikling, Folkehøgskoleforbundet
Dorte Birch, daglig leder i IF
Borgny Underdal Borgersen, økonomileder
Christina Nygaard, kontorsekretær
Øyvind Krabberød, informasjonsrådgiver og redaktør av Folkehøgskolen
Astrid Fuhr, informasjonsrådgiver
Ingvild Sættem Beltesbrekke, informasjonsrådgiver (i permisjon)
Susanne Stee, informasjonsrådgiver (vikar)
Eirin Høiseth, informasjonsrådgiver (engasjement)
Fredrik Underdal Hagen, kontorsekretær
Ledervervet i Folkehøgskoleforbundet var pr. 31.03.21 deltidsstilling på 55 % frikjøp + fri etter
Hovedavtalen.
Forbundslederen har kontorplass i sekretariatet og hjemmekontor.
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Fellesskapet med Informasjonskontoret
Samarbeidet med Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) er verdifullt og nødvendig. Forbundet
kjøper en rekke sekretariatstjenester av IF, samtidig som generalsekretæren utøver veiledning for IF
overfor medlemsskolene. Daglig leder i IF er med på styremøtene i Folkehøgskoleforbundet, og
forbundsleder i Folkehøgskoleforbundet er medlem av styret IF. Samarbeidet omfatter også ulike felles
arrangementer som Lederforum og distriktvise drøftingsdager samt kontakt med skoler.
Vi har et eget felles redaksjonsutvalg for medlemsbladet Folkehøgskolen. Medarbeiderne i Brugata står
som vanlig på i arbeidet for det felles beste for folkehøgskolen.
Styret retter en hjertelig takk til alle tilsatte for innsatsen.

Felles utvalg med NKF
Samarbeidsutvalget for FHF og NKF
Samarbeidsutvalget for Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har det
overordnede ansvar for de forhandlinger som føres for medlemmene. Utvalget består av
forbundsleder og generalsekretær i FHF og leder og daglig leder i NKF. I prinsipielle spørsmål gjør
styret vedtak, men ellers har utvalget stående fullmakter fra styrene i FHF og NKF.
Folkehøgskolerådet
Live Hokstad, nestleder
Einar Opsvik (FHF)
Morten Eikenes (IF)

Gunnar Birkeland (NKF), leder
Kjersti Versto Roheim, (IKF)
Hege Norøm (IKF)
Varamedlem (Folkehøgskoleforbundet): Angelina K. Christiansen), generalsekretær
Sekretær for Folkehøgskolerådet: Christian Tynning Bjørnø/ Anne Tingelstad Wøien (fra mars. 2021)
Folkehøgskolerådet er fellesorgan mellom FHF, NKF, IF og IKF for arbeid med politiske, økonomiske og
administrative rammevilkår for skolene inn mot myndighetene. Rådet består av seks medlemmer, der
FHF/IF og NKF/IKF har tre medlemmer hver og hvor lederne av styrene til de fire organisasjonene
utgjør fire av medlemmene. Lederne i henholdsvis FHF og NKF bytter på ledervervet to år om gangen.
Folkehøgskolerådet har et økonomiutvalg og et internasjonalt utvalg. Rådet har egen daglig leder på
heltid.
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Christian Tynning Bjørnø sluttet som daglig leder 01.12.20, og Anne Tingelstad Wøien startet sitt
arbeide 01.03.21. I overlappingspeioden fungerte Live Hokstad og Gunnar Birkeland i rollen som daglig
leder for Folkehøgskolerådet.
Viktige saker for rådet er statstilskuddet og fordelingen av dette, inkludert husleietilskudd, tildeling av
PU-midler og tildeling av midler for vikar for tillitsvalgte, økonomiske forhold for skolene og det årlige
rektormøtet. Overfor departementet har Folkehøgskolerådet spesielt pekt på nødvendigheten av
forutsigbart, konsekvensjustert statstilskudd og behov for økt maksimalt elevtall på grunn av økt antall
elever ved folkehøgskolene. Det har videre vært arbeidet med lov og forskrift, behovet for forskning,
behov for videreutdanning av lærere, diverse utfordringer i forbindelse med koronapandemien,
stipendiatene/2. årselevene i folkehøgskolen, studiestøtte for elever på folkehøgskole skal være
likeverdig med støtten til studenter ved annen utdanning etter videregående opplæring.
Folkehøgskolerådet gjennomfører vanligvis rektormøtet i januar hvert år.
Det vises i øvrig til Folkehøgskolerådets nettsider og årsmeldingene 2019 for Folkehøgskolerådet.
Folkehøgskolerådet har årsmøte i medio juni 2021.

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU)
Brita Phuthi, internasjonal rådgiver (Folkehøgskolerådet)
Jakob Steenberg Thompson, Sund folkehøgskole
Åse Schytte, Åsane folkehøgskole
samt to representanter fra NKF.
Internasjonalt utvalg er folkehøgskolenes felles organ for internasjonale spørsmål, plassert under
Folkehøgskolerådet og med egen sekretær. Fra 2012 har utvalget to representanter for hver av
organisasjonene.
Internasjonal sekretær har i perioden gjennomført opplegg på en rekke skoler samt seminarer om
internasjonale perspektiver i undervisningen og i det internasjonale engasjementet i folkehøgskolen.
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Økonomiutvalget (ØU)
Johan Smit, økonomisekretær
Dag Folkvord
Marit Haugom
samt to representanter fra NKF
Økonomiutvalget er også et underutvalg i Folkehøgskolerådet. Utvalget arbeider med ulike analyser og
anbefalinger når det gjelder folkehøgskolenes økonomi, ikke minst i forhold til statlig tilskudd.
Økonomiutvalget består av to representanter for hver av organisasjonene og sekretær.

Nordisk folkehøgskoleråd (NFR) (norske medlemmer):
Live Hokstad
Gunnar Birkeland (NKF)
Christian Tynning Bjørnø/ Anne T. Wøien, Folkehøgskolerådet – vararepresentant. (møter fast)
Folkehøgskoleforbundet er medlem i Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) ved forbundsleder. NFR arbeider
med politiske spørsmål som har felles interesse, og skal være en pådriver for samarbeid mellom
nordiske folkehøgskoler og internasjonale prosjekter. NFR støtter forskning på folkehøgskolefeltet i
Norden og arrangerer en fellesnordisk konferanse. Høsten 2021 er den planlagt til å være på
Ungdsomsøen i medio september, med tema «Folkehøgskolens rolle i demokratiutviklingen»

Nemnder, råd og utvalg pr. 31.12.2020
Pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole (PU) – Skoleutviklingsutvalget (SU)
Benedicte Hambro
Tove Ertsås
Tor Erik Moen
Ingvild Jevne (IF)
Ketil Foss (IF)
Rektorlaget
Einar Opsvik
Mariann Aaland
Silvia van Hesik Førde
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Lærerutvalget
Marianne Jepsen
Cato Jensen

Utvalg for praktisk personale
Arnhild Berg
Marianne Olerud
Helge Lund

Fondet for folkehøgskolen:
Folkehøgskolerådet er fondsstyre

Styret for Akademifondet:
Knut Simble
Vonheims venner:
Angelina K. Christiansen

Styret for Peer Væringsaasens Nationalfond:
Knut Simble
Varamedlem Øyvind Brandt
(Fondet er eier av Elverum folkehøgskule. Folkehøgskoleforbundet har en representant i eierstyret.)
Voksenopplæringsforbundet:
Kontaktperson:

Medlemsbladet Folkehøgskolen:
Redaktør:
Øyvind Krabberød
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Valnemnd for landsmøteperioden 2019-2021
Per Kielland, Elverum folkehøgskole
Nina Merete Hafnor, Hallingdal folkehøgskule
Lars Waade, Skogn folkehøgskole

Revisor:
Revisjonsgruppen Akershus AS.

Representasjon
Styret generelt:
Styremedlemmene har jamt over hatt denne representasjonen:
-

landsmøtet 2019
konferansen for tillitsvalgte (deler)
distriktvise drøftingsmøter (hjemdistrikt)
jubileer

Forbundslederen spesielt:
Live Hokstad har ellers bl.a. hatt følgende representasjon:
-

Nestleder i Folkehøgskolerådet (sept. 2019-juni 2021)
Nordisk Folkehøgskoleråd (leder sept 2020-juni 2021)
Styremedlem i Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Tillitsvalgtkonferansene
Distriktvise drøftingsdager
Utdanningsforbundets landsmøte
Møter, dagsseminar og tilstelninger på skoler (opplegg, jubileer, markeringer)
Rektormøtene
Lederforum
Informasjonskonferansene
Internasjonalt seminar
Samarbeidsutvalget mellom NF og NKF
Kurs for praktisk personale teknisk drift/vaktmester og kjøkken
Diverse andre møter med samarbeidsorganisasjoner
Seniortreff
Møte med lokallag og tillitsvalgte
Krisestab og håndtering av koronapandemien

Generalsekretæren spesielt:
Angelina K Christiansen har ellers bl.a. hatt følgende representasjon:
-

Representant i samarbeidsutvalget mellom Folkehøgskoleforbundet og NKF
Møter med Utdanningsforbundet
Forhandlingsmøter med Virke
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-

Forhandlingsmøter med KS
Distriktbaserte drøftingsdager
Rektormøtene
Lederforum
Tillitsvalgtkonferansene
Møter på skoler
Diverse andre samarbeidsmøter med eksterne institusjoner/organisasjoner
Krisestab og håndtering av koronapandemien

---Oslo, mai 2021
Live Hokstad (leder)
Ingvar Øydvin (nestleder)
Kristin Smith
Ronnie MAG Larsen
Marianne Amundsen

Line C. Tirslaug
Einar Opsvik
Kristin Bjørke

___________________
Live Hokstad
Leder
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Folkehøgskolerådet
Brugata 19
Postboks 9140 Grønland
0133 Oslo

Rapport for felles pedagogisk utviklingsarbeid i frilynt folkehøgskole
2019 - 2020
Organisering
Det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole ledes av rådgiver for pedagogisk
utvikling og er Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for Folkehøgskolens (IF) felles ansvar.
Sindre Vinje ledet dette arbeidet frem til utgangen av august 2019, og Benedicte Hambro overtok i 50 %
stilling fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Sekretariatet bidrar også i dette arbeidet, og frem til ny
rådgiver startet ved årsskiftet fulgte de opp arbeidet i sin helhet. Denne rapporten er sammensatt av bidrag
fra de som har deltatt i det pedagogiske utviklingsarbeidet i perioden.
Rådgivers ansvar
Målsetningen for arbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant
skoletilbud for elevene, og å heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen.
Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene
imellom.
Rådgiver for pedagogisk utvikling forestår det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved skoler tilknyttet
Folkehøgskoleforbundet og IF. Dette betyr å løpende holde seg oppdatert og kartlegge utviklingsbehov
ved skolene, i skoleslaget og i samfunnet ved:
• å årlig foreslå og søke om PU-midler til felles utviklingsprogram, herunder evt. felles
utviklingsprogram med NKF/IKF og internasjonal sekretær
• å være høringsinstans i forbindelse med skolenes pedagogiske utviklingssøknader til
Folkehøgskolerådet
• å initiere, planlegge, gjennomføre og rapportere felles utviklingsprogram
• å veilede og evt. koordinere utviklingsprogram ved enkeltskoler eller mellom flere skoler
• å bistå enkelte skolers egne utviklingsprogram etter kompetanse, ressurser og behov
• å lede gjennomgripende strategiprosesser for både PU-arbeidet og evt. andre oppgaver i det
sentrale leddet (informasjon, skolepolitisk, mv.) sammen med skolene og medlemmene
• å representere og synliggjøre PU-arbeidet i relevante sammenhenger gjennom målrettede kanaler, i
og utenfor folkehøgskolen
• å identifisere og motivere andre relevante institusjoner/organisasjoner til samarbeid inn i
folkehøgskolen med sine ressurser
• å drifte brukervennlig nettside
• å løpende forvalte ressurser til innleid kompetanse, lokaler mv. etter planer og budsjett
• å forberede, gjennomføre og referere møter med pedagogisk utvalg
• å utarbeide årsmelding for PU-arbeidet til Folkehøgskoleforbundet, IF og Folkehøgskolerådet
• å holde seg oppdatert innen pedagogisk utvikling og veiledning generelt
• å løpende holde seg orientert om strategi, handlingsplaner og daglig drift i Folkehøgskoleforbundet
og IF
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Skoleutviklingsutvalget
Skoleutviklingsutvalget er referansegruppe for rådgiver for pedagogisk utvikling. Styret i IF utpeker to
representanter og en vara, og to representanter og en vara fra blir valgt under Folkehøgskoleforbundets
landsmøtet hvert andre år. Valgperiode er normalt to år.
Det vurderes løpende hvilken type kompetanse som søkes representert i skoleutviklingsutvalget i
forhold til pågående og kommende satsningsområder. Folkehøgskoleforbundets generalsekretær og
daglig leder i IF fungerer som vararepresentanter i skoleutviklingsutvalget etter behov.
Årlig gjennomføres normalt fire møter mellom rådgiver for pedagogisk utvikling og
skoleutviklingsutvalget. Møtene søkes lagt til allerede etablerte møtepunkter så langt dette er mulig.
Reiser, opphold og møtekostnader dekkes over utviklingsbudsjettet. Evt. bruk av vikar på hjemskole kan
det søkes om dekning for gjennom midler til vikar for tillitsvalgte.
Skoleutviklingsutvalgets ansvar:
• Skoleutviklingsutvalget skal fungere som referansegruppe for rådgiver for pedagogisk utvikling ved å
representere eierne (medlemmene i Folkehøgskoleforbundet og IF-skolene) for best mulig
utnyttelse av felles utviklingsmidler i folkehøgskolen
• komme med innspill til, og være rådgivere for, rådgiver for pedagogisk utvikling
• sammen med rådgiver for pedagogisk utvikling utvikle og fremme søknader for det årlige felles
pedagogiske utviklingsprogrammet og rapportering, i den grad det er relevant
• bistå rådgiver for pedagogisk utvikling i planlegging og gjennomføring av pedagogiske
utviklingsprogrammer.
I gjeldende periode er utvalget:
• Ingvild Jevne (IF), rektor på Arbeiderbevegelsens FHS
• Ketil Foss (IF), rektor på Pasvik FHS
• Tor Erik Moen, (FHF)lærer på Møre FHS
• Tove Ertsås, (FHF) lærer å Namdals FHS
Skoleutviklingsutvalget møttes på Folkehøgskoleuka 2019 og de hadde møte 10. desember 2019.
Utvalget planla å møtes i Pasvik 25. – 27. mars 2020, men måtte avlyse på grunn av koronapandemien.
Det neste planlagte møtet var under Folkehøgskoleuka 2020, og dette ble også avlyst som følge av
pandemien.
Folkehøgskoleforbundet ble for 2019 tildelt 1.480.680 NOK og i 2020 tildelt 1.476.050 NOK til felles
pedagogisk utviklingsarbeid av Folkehøgskolerådet. Regnskapet sendes Folkehøgskolerådet direkte fra
Borgny Underdal Borgersen.

Prioriterte områder innen idé- og utviklingsarbeid i perioden 2017-2021
• Folkehøgskoleforbundet skal gjennom skoleutviklingsarbeidet bidra til refleksjon og utvikling av
sammenhengen mellom skoleslagets og den enkelte skoles idé- og verdigrunnlag og dennes praksis.
I dette arbeidet skal Folkehøgskoleforbundet ha et bredt fokus på både faglig, etisk, estetisk og
demokratisk danning.
• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til at skolene har et spesielt fokus på en bærekraftig utvikling,
inkludert at skolene aktivt arbeider for å redusere klimaavtrykket som følge av skolenes drift og
aktiviteter.
• Folkehøgskoleforbundet skal bidra til en refleksjon over de prinsipielle utfordringene som knytter
seg til skolenes studiereiser og videreutvikling av kvaliteten på skolenes studiereiseopplegg.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Folkehøgskoleforbundet skal hjelpe skolene i arbeidet for elevenes fysiske og psykiske helse og
livsmestring.
Folkehøgskoleforbundet skal medvirke til å fremme sangen i folkehøgskolen ved å gi ut revidert
utgave av sangboka, herunder vurdere app-løsning og mulighet for særtrykk for skolene.
Folkehøgskoleforbundet skal videreutvikle sitt kurstilbud til alle ansatte i folkehøgskolen.
Herunder skal Folkehøgskoleforbundet bidra til å sikre ei god innføring i folkehøgskolens
idégrunnlag og virke for alle nye medarbeidere i folkehøgskolene.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for etablering av et formelt videreutdanningstilbud i
pedagogikk for folkehøgskolelærere.
Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for å etablere kurstilbud i veiledning for alle ansatte.
Folkehøgskoleforbundet skal bidra til forskings- og utviklingsarbeid i skoleslaget.
Folkehøgskoleforbundet skal i perioden ha et spesielt fokus på vilkåra for idéarbeidet og andre
viktige forhold for frilynt folkehøgskole sett i lyset av eventuell omorganisering av det felles
informasjonsarbeidet eller andre initiativ til omorganiseringer.
Folkehøgskoleforbundet skal delta i den skolepolitiske debatten der det er relevant.

På de følgende sidene gis det en kortfattet redegjørelse for aktivitetene i perioden.

UTDANNING
Verdibasert endringsledelse i folkehøgskolen
Folkehøgskolens lederutdanning startet med kull 2 sommeren 2019, og ble avsluttet i januar 2021.
Samlinger ble holdt vekselvis ved NLA i Bergen, og USN på Campus Papirbredden i Drammen. Etter
hvert ble samlingene digitale som følge av koronapandemien. NKF og FHF bidro med planlegging av
samlingene, og deltok også store deler av tiden.
Folkehøgskolepedagogikk – PPU
Høsten 2020 startet det første kullet på studiet Folkehøgskolepedagogikk, med mulighet til å utvide til
en full PPU, ved Universitetet i Sørøst-Norge. Dette var et initiativ som ble startet allerede i 2017 i
samarbeid med NKF og USN, og det var svært gledelig at vi lykkes i å realisere det, selv om første år nå
er et betalingsstudium. Det var stor interesse for utdanningen, som har 35 plasser.
I forbindelse med oppstart av studiet inviterte folkehøgskoleorganisasjonene i Norge sammen med
Universitetet i Sørøst-Norge til forskersymposium. Symposiet ble av smittehensyn holdt som webinar
med forelesere og et begrenset antall deltakere til stede på Campus Vestfold. Ansatte på norske
folkehøgskoler og andre interesserte fikk møte forskere fra hele Norden som reflekterte over
kompetanseutvikling og forskning i folkehøgskolen.

KORONAVÅREN 2020
Fra skolene ble stengt 12. mars til de åpnet igjen i august var Benedicte Hambro fra FHF, rådgiver for
skoleutvikling i NKF Marie Wiland, internasjonal rådgiver Brita Phuthi og daglig leder i IF Dorte Birch
engasjert i å systematisere alle undervisningsopplegg og ideer som IF og IKF skolene delte med
hverandre. Det var stor aktivitet på nettet og meget positivt at skolene delte så villig erfaringer og
tanker. Takket være innsatsen har nå folkehøgskolen et bibliotek av opplegg og ideer som kan brukes av
alle skoler. Se her: https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/fjernundervisning/
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Det var dessverre mange planlagte arrangement og aktiviteter som måtte avlyses eller flyttes til neste
år, blant annet:
•
•
•
•

Bærekraftvedtaket webinar v/Brita Phuthi, internasjonal rådgiver
Kurs om tilrettelagt folkehøgskole – v/Marie Wiland, Kurs i samarbeid med NKF
Nordisk folkehøgskoleråds Vårkonferanse, Nordiska Folkehögskolen, Kungälv
Forarbeidsukene: Planlagte nettkurs med flere enkeltskoler med tema «Internatet som pedagogisk
arena» og «Mellom solskinn og ruskevær» ble utsatt da skolene hadde nok med sine
koronautfordringer.

FOLKEHØGSKOLEUKA
I andre uken i august arrangerer vi årlig Folkehøgskoleuka. Vi kombinerer her våre mangeårige kurs for
nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund. Ved å legge en
rekke kurs samtidig i andre uke av august, kan flere møtes, for gjennom foredrag, samtaler, felles
måltider, morgensamlinger og sosialt samvær, få inspirasjon og faglig påfyll rett før oppstarten av nytt
skoleår.
Folkehøgskoleuka 2019
Folkehøgskoleuka 2019 ble holdt på Ringerike Folkehøgskole, og inneholdt følgende kurs:
• Kurs for nye lærere
• Praktisk personale – en ressurs utover eget fagfelt
• Kurs for nye rektorer/skoleledere
• Folkehøgskolen 2030
• Internatet som pedagogisk metode
• Kjøkkenet og det grønne skiftet – i praksis
• Syng, spis og snakk – Hvordan styrke sangen i folkehøgskolen?
• Demokrativerksted
• Idé- og praksisverksted for skoleledere
• Arbeid med psykisk helse i skolehverdagen
• Kurs i HMS, risikovurdering og ansvar
Dette ble en veldig god start på skoleåret for 120 fornøyde deltagere, og Ringerike Folkehøgskole var et
fantastisk vertskap. Mange av oss hadde gruet oss til å besøke Utøya, og det ble akkurat så sterkt som
forventet.
I etterkant vedtok styret at arrangører av Folkehøgskoleuka skal få anledning til å arrangere to ganger på
rad, da det er et gode for begge parter å planlegge et arrangement med læringspunkter fra året før.
Kurs for nye lærere - del 2 ble holdt på Folkehøgskolekontoret i januar 2020. Kurset gikk over to dager,
og tok som tidligere særlig utgangspunkt i deltakerens utfordringer og muligheter det første semesteret.
De presenterte hvert sitt arbeid.
Folkehøgskoleuka 2020
I 2020 skulle Folkehøgskoleuka igjen holdes på Ringerike Folkehøgskole, men måtte avlyses på grunn av
den pågående koronapandemien. Følgende kurs var planlagt:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kurs for nye lærere
Praktisk personale – en ressurs utover eget fagfelt
Kurs for nye rektorer/skoleledere
Internatet som pedagogisk metode
Kjøkkenet og det grønne skiftet
Demokrativerksted
Fagkurs for cosplaylærere – i samarbeid med NKF
Førstehjelp ved fare for selvmord

Kurs for nye lærere og Kurs for nye ledere
Selv om vi måtte avlyse Folkehøgskoleuka var det to kurs vi likevel klarte å gjennomføre på
smittevernforsvarlig måte. Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole kunne tilby enkeltrom med bad til alle
kursdeltagere, og kunne tilrettelegge med stor nok avstand i auditorium og spisesal.
Nye kursledere på Kurs for nye lærere er Kjetil Hallre ved Ringerike FHS og Tor-Erik Moen ved Møre FHS.
Live Hokstad var ansvarlig leder på Kurs for nye ledere, og hadde godt følge av Einar Opsvik fra Møre
FHS, som er leder for det landsdekkende lokallaget for rektorer. Sammen med rektor på Nansenskolen
Unn Irene Aasdalen og pedagogisk rådgiver Benedicte Hambro holdt Einar det nå faste foredraget under
uka Tre perspektiver på dannelse i folkehøgskolen.

Pedagogisk gave til alle frilynt
Da det ble klart at det ikke ville bli mulig å arrangere Folkehøgskoleuka som planlagt, bestemte vi oss for
å sende Benedicte Hambros nye bok Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for
folkehøgskolen som gave til alle frilynte folkehøgskoler. Dette håper vi har vært til inspirasjon for
skolene, i en tid hvor det var umulig for folkehøgskoleansatte å samles fysisk på tvers av
kommunegrenser.
I tillegg sendte vi «jeg elsker folkehøgskole»-plakaten som Marit Brandsnes på Arbeiderbevegelsens
folkehøgskole laget til boklanseringen, i glade farger med alle folkehøgskolens honnørord, sendt til
samtlige folkehøgskoler i Norge til oppmuntring. Tusen takk til Arbeiderbevegelsen for plakatene!

KURS OG PROSJEKTER
Nordisk folkehøgskoleråds Vårkonferanse – 20.–22. mars 2019
Med temaet «Hur märks det i klassrummet att vi undervisar på en folkhögskola?» deltok flere fra norske
folkehøgskoler sammen med mange svenske på vårkonferansen på Nordiska Folkehögskolan i Kungälv.

Kurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen - 17.-18. oktober 2019
Live Hokstad inviterte vaktmestre/driftsansvarlige til fyldig todagers program i Oslo.
Skoler som var til stede: Ål, Toneheim, Bømlo, Arbeiderbevegelsens, Sogndal, Fjordane, Buskerud,
Elverum, Skogn og Solbakken.
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Kurs i selvevaluering - 5. - 6. februar 2020
Et kurs i samarbeid med Folkehøgskolerådet og NKF. I tillegg til informasjon og foredrag knyttet til
arbeidet med skoleutvikling og selvevaluering generelt, hadde kurset et ekstra søkelys på bærekraft.
Med utgangspunkt i Bærekraftvedtaket fra oktober 2019 ønsket vi å utforske konkrete måter skolene
kan inkludere bærekraft i arbeidet med skoleutvikling og selvevaluering.
Vi ga deltagende skoler mulighet til å få en skriftlig tilbakemelding fra oss på fjorårets
selvevalueringsrapporter, og åtte skoler benyttet seg av denne muligheten. Dette er en praksis NKF har
hatt i flere år. Det ble besluttet at vi i kommende år skal samarbeide om å utforme Generell
tilbakemelding på selvevalueringsrapportene, som NKF gir ut i januar årlig. I november 2020 ba vi alle
frilynte skoler om å sende oss sin selvevalueringsrapport, og tilbydde samtidig de som ønsket det
tilbakemelding på sin rapport.
Frilynte skoler som var til stede: Fana, Agder, Arbeiderbevegelsens, Hadeland, Buskerud, Hallingdal,
Evje, Toneheim, Harstad, Åsane, Setesdal, Idrettskolen, Bømlo, Seljord, Sandefjord, Ringerike
NKF: Valdres, Lundheim, Haugetun, Kristiansand, Jeløy, Hurdal Verk, Danvik, Oslofjord, Sagavoll, Solborg,
Sørlandet, Rønningen
Kurs for kjøkkenpersonalet 3. - 4. mars 2020
Live Hokstad inviterte kjøkkenpersonale til et inspirerende og smakfullt todagers program i Oslo.
Skoler som var til stede: Ringerike, Evje, Follo, Møre, Skjeberg, Vefsn, Fjordane, Toten, Skogn, Buskerud,
Ringebu, Pasvik, Trøndertun, Hallingdal, Arbeiderbevegelsens, Namdals, Hadeland og Møre.

Mellom solskinn og ruskevær
7. - 8. november 2019 ble det siste samarbeidsmøte med alle skolene holdt i Oslo. Der ble planene for
hvordan vi skulle videreføre det viktige arbeidet som er gjort etter at prosjektet avsluttes til våren. Form
og innhold på den ferdige prosjektrapporten ble diskutert.
5. - 6. mars 2020 hadde vi avsluttende samling hvor den endelige rapporten ble godkjent. De
deltagende skolene ønsker at tilbudet skal fortsette slik at alle skolene i FHF kan delta. Det ble satt ned
en arbeidsgruppe bestående av Inger Olin Oppedal, Fana FHS, Kjell Kristian Vestermo, Vefsn FHS, Kjetil
Hallre, Ringerike FHS og Benedicte Hambro som kunne representere «Mellom solskinn og ruskevær» på
skoler i nærheten.
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ANNET
Besøk og kursing enkeltskoler
Rådgiver for pedagogisk utvikling reiser gjerne på besøk til skolene, noen ganger uten fastsatt tema, og
andre ganger med forberedt foredrag for kollegiene. Vi erfarer at ansatte i etterkant av et slikt besøk
gjerne tar kontakt med PU-rådgiver for råd og veiledning, og det er svært positivt.
Da koronapandemien satte en effektiv stopper for slike besøk tilbydde Benedicte Hambro nettmøter, og
SKAP folkehøgskole fikk et med temaet Sosialpedagogisk arbeid og internatet som pedagogisk metode i
mai. Deres tilbakemelding var at det fungerte svært godt, og vi hadde trodd at flere ville benytte seg av
tilbudet. Benedicte laget avtale med 3 skoler, og hun har også utsatt fristen til inneværende år, men
pandemien har vært svært krevende og mer enn nok for de fleste skoler.
Annen deltagelse og bidrag
Rådgiver for pedagogisk utvikling har også deltatt og bidratt på:
• Tillitsvalgtkonferansen
• Lederforum
• Rektormøtet
• Landsmøtet
• Distriktsmøter og drøftingsdager
• Samarbeidsmøte med skoleutviklingsutvalget i NKF
• Fremtiden i våre hender om bærekraft

E-post, rundskriv, brev, magasinet Folkehøgskolen, sosiale medier og nettsidene til
Folkehøgskoleforbundet er benyttet som kommunikasjonskanaler. I tillegg informerer og formidler
pedagogisk rådgiver på ulike kurs og arrangementer, og på allerede etablerte møteplasser i
folkehøgskolen.
Med beste hilsen
Angelina K. Christiansen
generalsekretær
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Årsmelding 2019
1.

Sammensetning av Folkehøgskolerådet
Leder: Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), frem til juni 2019. Gunnar Birkeland,
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), fra juni 2019.
Nestleder: Gunnar Birkeland (NKF), frem til juni 2019. Live Hokstad (FHF), fra juni
2019.
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (NKF), frem til november 2019. Hege Norøm
(IKF) etter november 2019.
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Dag Folkvord (IF)
Christian Tynning Bjørnø, daglig leder/sekretær.

2.

Underutvalg
- Internasjonalt utvalg.
- Økonomiutvalg.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2019 hatt 8 rådsmøter.

4.

Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 18 rundskriv i 2019. Alle rundskrivene er lagt ut på
Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskoleradet.no.

5.

Saker i 2019
5.1
Rektormøtet 2019
Rektormøtet 2019 ble gjennomført på Grand Hotel Terminus i Bergen i uke 3. Det overordnede
temaet for møtet var “Sikkerhet og beredskapsarbeid i folkehøgskolen”.
5.2
Overførte midler fra skolene
Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet, som igjen
fordeler midlene til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for
tillitsvalgt og ressurs til sentralt tillitsvalgt, er videreført i 2019. Alle skolene er med i
ordningen. Til sammen overførte skolene kr. 5 859 025 i 2019.
5.3

Pu-midler

5.3.1 Tildeling av Pu-midler for 2019
1. Reisestipend
2. Organisasjonene og skolene
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kr.
kr.

59 000
2 742 000

3. Distriktsmøter
4. Internasjonalt seminar/bærekraft
Sum

kr.
kr.
kr.

50 000
50 000
2 901 000

5.4. Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2019 hatt til disposisjon kr. 2 035 000 og betalt ut kr. 2 035 000 til vikar for
tillitsvalgt.
5.6
Oppholdspenger for 2020/2021
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2010/2020, vil det
være forsvarlig å øke prisene med 2,28 % for skoleåret 2020/21 Oversikt over gjennomsnittspriser er
sendt ut til skolene som rundskriv.
5.7
Kopinor
For 2019 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale
om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Skolenes andel
er beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år.
5.8
Kontakt med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet
Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet.
Kontakten har særlig vært sentrert rundt kortkurs, internatkapasitetjustering, kvalitetsutvikling og
statsbudsjett.
5.9
Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2019 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget
og i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Spesielt har det vært fokus på
statsbudsjett, overgangsordning/unntaksordning for regjeringens forslag om utfasing av tilskudd til
kortkurs, finansiering av etter- og videreutdanningstilbud for ansatte, NAV-støtte til 2. års elever
med særlige behov og behov for ekstra elevplasser til eksisterende skoler.
5.10 Statsbudsjettet for 2020
Regjeringens opprinnelige forslag på kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på
nesten kr. 956 829 millioner kroner.
Prosentoppgangen skyldes en kostnadsjustering på 2,7%, i tillegg til midler til ordinær drift av
folkehøgskoler på Svalbard og Evje. Regjeringen formulerte også i budsjettforslaget at de ville fase
ut tilskudd til kortkurs. Utfasingen skal starte 1.1.2021.
Endelig vedtatt budsjett i Stortinget endte imidlertid med ytterliggere påplussinger i statsbudsjettet:
- 750 000 kroner til planleggingsmidler for oppstart av Stord folkehøgskole.

5.11

Økonomi

5.11.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
I budsjett for 2019 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med
2,9 prosent. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet og
tilrådingen ble tilnærmet fulgt.
5.11.2 Økonomianalyse
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi. Det er
gjennomført en økonomianalyse for 2018 som er gjort kjent for skolene. Det vil også bli gjennomført
en tilsvarende analyse for 2019.
5.11.3 Husleietilskudd
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Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger
fram til 1. september og godkjent nye prosjekter for støtte i 2020.
Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2020 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 67 030 923 kroner som husleietilskudd i
2020. 62 256 547 kroner av disse med en rentefot på 4,0 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag
og 4 774 376 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
5.11.4 Økonomiutvalget
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av
Folkehøgskolerådet.
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Inger Veiteberg, FHF
Dag Folkvord, FHF
Signe Rosland Jensen, NKF
Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 36 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i
Folkehøgskolerådet.
De viktigste sakene i 2019 har vært:
- Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2019 og 2020.
- ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle
folkehøgskolene.
- Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt
likt. Kostnadene var noe høyere i 2019 enn i 2018. Skolene bruker mindre per elev på lønn
pedagogisk personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i basis og
elevavhengig tilskudd.
- Oppholdspenger/Kostpenger for 2020-2021 er foreslått økt med 2,28% fra 2019-20.
Konsumprisøkningen var på 1,91% og lønnskostnadene 2,50%. Gjennomsnittsskolen tar kr 75
592,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 2 363 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad
på folkehøgskolene er kr. 120 855.
- Fastsatt rentesats på 4 % til bruk ved utregning husleietilskudd i 2020. 67 030 923 kroner ble
fordeltsom husleietilskudd, 62 256 547 kroner av disse med en rentefot på 4,0% på bakgrunn
av godkjent husleiegrunnlag og 4 774 376 kroner på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
6. Nye folkehøgskoler
Det er startet opp to nye folkehøgskoler i 2019:
- Evje folkehøgskole
- Svalbard folkehøgskole
Det er i statsbudsjett for 2019 og 2020 gitt oppstartsmidler til:
- Sjøholt folkehøgskole
- Sjunkhatten folkehøgskole
- Stord Folkehøgskole
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7.
Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på
vegne av Rådet. Se egen årsmelding fra arbeidet i internasjonalt utvalg.
8. Nordisk folkehøgskoleråd
Norge er representert i Nordisk Folkehøgskoleråd med Gunnar Birkeland, Live Hokstad og
Christian Tynning Bjørnø. I perioden september 2019 til september 2021 har Norge lederansvaret i
Nordisk Folkehøgskoleråd. Gunnar Birkeland og Live Hokstad deler på ledervervet (ett år hver),
Christian Tynning Bjørnø og Brita Phuthu deler på sekretariatsarbeid knyttet til lederansvaret.
9.
Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Se vedlagte årsmelding.
10. Arendalsuka 2019
Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka.
11.
Folkehøgskoleordbok
Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre
interesserte.
12.
Internettadresser
Folkehøgskolerådet:

www.folkehogskoleradet.no

Oslo 04.06. 2020

Gunnar Birkeland /s/
leder

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær

Vedlegg:
1. Internasjonalt utvalg – Årsmelding
2. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2019
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Vedlegg

ÅRSMELDING FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) FOR 2019
Innledning
IU er et rådgivende og tilretteleggende organ under FHSR. Utvalget arbeider, gjennom pedagogisk
utviklingsarbeid, samt informasjons- og opplysningsarbeid for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en
bærekraftig utvikling og mer rettferdig verden. IUs visjon er at folkehøgskolene skal bidra til å danne
bevisste og aktive globale medborgere.
2019 var et år med progressiv aktivitet. Første kvartal var uten møter og aktivitet pga. personalsituasjonen
med internasjonal sekretær, men dette endret seg etter at et nytt IU ble valgt i mai/juni og internasjonal
sekretær (internasjonal rådgiver f.o.m. 1. desember) var tilbake fra permisjon. Stillingen som Internasjonal
rådgiver ble 1. mai redusert til 50 % pga. manglende finansiering. Hovedaktivitetene høsten 2019 var
knyttet til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak, inkludert arbeid med Globalvettreglene.
Medlemmer i IU (Valgt for 2 år 1. juni)
Ato Owusu-Addo, Ålesund folkehøgskole
Marita Bjerga, Sagavoll folkehøgskole
Jakob Steenberg Thompson, Sund folkehøgskole
Åse Schytte, Åsane folkehøgskole
Vara:
Kristin Glad, Rønningen folkehøgskole
Janne Foss, Follo folkehøgskole
Det ble avholdt tre møter i IU, to fysiske og ett digitalt.
Internasjonal rådgiver (leder IU):
Brita Phuthi
Aktiviteter:
Basert på IUs virksomhetsplan for skoleåret 2019-2020 har IU høsten 2019 fokusert på etiske utfordringer
ved globalt engasjement gjennom Globalvettereglene, samt oppfølging av Bærekraftvedtaket til
folkehøgskolene. IU spilte en aktiv rolle i prosessen med Bærekraftvedtaket og Internasjonalt seminar ble
arrangert dagen etter at de fem folkehøgskolestyrene hadde sitt klimaseminar. Over 30
folkehøgskoleansatte deltok, i tillegg til folkehøgskolestyrene i de fem organisasjonene. På Internasjonalt
seminar ble Instagramkampanjen #fhsforbærekraftsmålene lansert. Flere rektorer har blitt med i
kampanjen i løpet av høsten, og emneknaggen har blitt brukt av mange folkehøgskoler.
Internasjonal rådgiver ledet arbeidet i Ressursgruppa for Bærekraftvedtaket som ble oppnevnt i november
og startet bl.a. arbeidet med å utvikle et folkehøgskoletilpasset klimaregnskapsskjema.
Jamfør IUs mål om å nå bredere ut til folkehøgskolene arrangerte IU en fagdag om Globalvettreglene i
desember. Over 30 folkehøgskoleansatte deltok, deriblant også lærere innenfor fagfeltet friluftsliv.
Forarbeidet til en planlagt kampanje om Globalvettreglene ble gjort i november-desember hvor ni personer
fra ulike fagmiljøer, inkl. folkehøgskolene, ble invitert til å skrive artikler om hver av de ni
Globalvettreglene.
Internasjonal rådgiver presenterte og deltok på følgende folkehøgskolearrangement: Klimaseminar for de
fem folkehøgskolestyrene, Informasjonskonferansen, Rektorforum (IKF) og Lederforum (IF).
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Media:
IUs nettside ble flyttet over til Folkehøgskolerådets side www.folkehogskoleradet.no/iu.
IU bidro med artikler og IU-spalte i de to bladene Steg og Folkehøgskolen, i tillegg til nyhetssaker på
nettsiden til IU.
IU la ut aktuelle saker på facebook-gruppen som også har fått økt antall medlemmer.
Nettverk:
IU er aktivt medlem i nettverket for Hållbar utveckling i NVL (Nordisk nettverk for voksnes læring).
Nettverket var medarrangør på et tverrsektorielt seminar om bærekraft «Lykke og liv i byen» i oktober i
Oslo.
Internasjonal rådgiver bidro også inn i arbeidet i Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) nå som Norge leder NFR
de kommende to årene.
Internasjonal rådgiver deltok også på den internasjonale folkehøgskolekonferansen i Danmark i september,
arrangert av FFD. Internasjonal rådgiver hadde i etterkant av konferansen et nettverksmøte med de
nordiske internasjonale rådgiverne for erfaringsutveksling.
Med halvert stillingsprosent for internasjonal rådgiver har IU likevel klart å gjennomføre en rekke viktige og
gode aktiviteter i 2019. Samtidig har ikke internasjonal rådgiver hatt mulighet til å ha kontakt med skolene
som før, gjennom f.eks. skolebesøk med veiledning for ansatte og Pedagogikk for de rike-seminarer. Når
det nå er et økende behov for oppfølging av Bærekraftvedtaket, vil det være nødvendig med en økning av
stillingsprosenten for å kunne ivareta oppgavene på en tilfredsstillende måte.
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Vedlegg

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2019
1.

Styret i Fondet for folkehøgskolen har bestått av:
Leder: Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), frem til juni 2019. Gunnar Birkeland, Noregs
Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), fra juni 2019.
Nestleder: Gunnar Birkeland (NKF), frem til juni 2019. Live Hokstad (FHF), fra juni 2019.
Styremedlemmer:
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (NKF), frem til november 2019. Hege Norøm (IKF) etter november 2019.
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Dag Folkvord (IF)
Christian Tynning Bjørnø, sekretær.

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har ikke hatt møte i 2019

3.

Utbetaling av midler for 2019
Det ble ikke tildelt midler for utbetaling i 2019

4.

Fondskapitalen
Fondskapital 01.01.18

1 018 477

Renteinntekter
Renteinntekter bank pr 31.12.18

5 593
1 024 070

Fondskapital 31.12.18 (innestående på konto)
Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 ‐ (ikke utbetalt)
Disponibel fondskapital 31.12.18

‐20 000
1 004 070

Oslo 26.02.2020

Gunnar Birkeland /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær i Folkehøgskolerådet

41

ÅRSMELDING FOR
FOLKEHØGSKOLERÅDET 2020

1. Sammensetning av Folkehøgskolerådet
Leder:
Nestleder:

Gunnar Birkeland, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
Live Hokstad, Folkehøgskoleforbundet (FHF)
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF), til
november 2020; Kjersti Versto Roheim (IKF), fra november 2020,
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for Folkehøgskolen (IF);
Hege Norøm, IKF; Einar Opsvik, FHF, fra januar 2020.
Christian Tynning Bjørnø, daglig leder/sekretær, til 31. desember 2020.

2. Underutvalg
a) Internasjonalt utvalg
b) Økonomiutvalg

3. Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2020 hatt 12 rådsmøter, hvorav 7 digitale.

4. Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 26 rundskriv i 2020. På grunn av koronapandemien
som kom til Norge i mars, oppstod et økt behov for informasjon til skolene. Derav
et vesentlig større volum på rundskriv i 2020 i forhold til året før (18). Rundskrivene
er lagt ut på Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskoleradet.no.

5. Saker i 2020
5.1. Rektormøtet 2019
Rektormøtet 2020 ble gjennomført på Klækken Hotell i Hønefoss i uke 3. Det overordnede temaet for møtet
var “Demokrati, ytringsfrihet og radikalisering”.
5.1 Overførte midler fra skolene
Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet, som igjen fordeler midlene
til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for tillitsvalgt og ressurs til sentralt
tillitsvalgt, er videreført i 2020. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene kr
6.099.223 i 2020.
5.2 PU-midler
5.2.1

Tildeling av PU-midler for 2020
a) Organisasjonene og skolene
b) Bærekraftprosjektet og internasjonalt arbeid
Sum
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Kr 2.785.000
Kr 200.000
Kr 2.985.000

5.3 Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2020 hatt til disposisjon kr 2.100.000 og betalt ut kr 1.565.532 til vikar for tillitsvalgt.
Kr 534.468 er overført til bruk i 2021.

5.4 Oppholdspenger for 2021/2022
Økonomiutvalget har vurdert prisutviklingen i samfunnet siste året knyttet til utgifter for kost og losji.
Konsumprisindeksen har økt med 1,34 % fra 15. juli 2019 til 15.juli 2020. Økning i lønnskostnader for
undervisningssektoren fra 2. kvartal 2019 til 2.kvartal 2020 var 3,43 %. På denne bakgrunn vurderes det som
forsvarlig å øke prisene med 2,07 % for skoleåret 2021/22.
Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt skolene i rundskriv 18/20.
5.5 Kopinor
For 2020 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale om
fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Skolenes andel er beregnet
på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år.
5.6 Kontakt med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet
Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet og
direktoratet. I 2020 har kontakten særlig vært sentrert rundt koronapandemien og betingelser for godkjenning
av skoleåret 2019/20, samt oppstart og gjennomføring av skoleåret 2020/21. I tillegg har vi også i år hatt god
dialog rundt statsbudsjettet.
5.7 Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2020 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget og i
partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Møtene har i hovedsak vært digitale, med bakgrunn
i koronapandemien. Spesielt har det vært fokus på statsbudsjett, overgangsordning til nye vilkår for
skolenes anledning til å gjennomføre kortere kurs, finansiering av etter- og videreutdanningstilbud for
ansatte, samt behov for ekstra elevplasser til eksisterende skoler.

5.8 Statsbudsjettet for 2021
Regjeringens opprinnelige forslag på kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på over 993
MNOK (kr 993.308.000).
Prosentoppgangen skyldes en kostnadsjustering på 3,2 %, i tillegg til midler til ordinær drift av
folkehøgskoler på Sjøholt og Stord, samt planleggingsmidler til Sjunkhatten.
5.10 Økonomi
5.10.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
I statsbudsbudsjett for 2020 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med
2,7 %. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet og tilrådingen
ble tilnærmet fulgt.
5.10.2 Økonomianalyse
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi. Det er gjennomført en
økonomianalyse for 2019 som er gjort kjent for skolene. Det vil også bli gjennomført en tilsvarende analyse
for 2020.
5.10.3 Husleietilskudd
Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger fram til 1.
september og godkjent nye prosjekter for støtte i 2021.
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Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2021 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut kr 69.232.023 som husleietilskudd i 2021. Kr
52.820.991 av disse med en rentefot på 3,1 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og kr 16.411.032 på
bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
5.11 Økonomiutvalget
Økonomiutvalgets medlemmer oppnevnes av folkehøgskoleorganisasjonene for å arbeide med økonomiske
saker på vegne av Folkehøgskolerådet.
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Dag Folkvord, FHF – møtesekretær
Geir Byberg, NKF
Marit Haugom, FHF
Signe Rosland Jensen, NKF
Utvalget har hatt 3 ordinære møter der det er drøftet 41 saker, 4 møter som omhandlet korona, 3 møter for
gruppen som jobbet med dobbelttelling og 2 møter for gruppen som jobbet med stipendiatordningen. I tillegg
har vi hatt kortere møter som har omhandlet nye forskrifter angående kortkurs.
De viktigste sakene i Økonomiutvalget har i 2020 vært:
• Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2020 og 2021.
•

ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle folkehøgskolene.

•

Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten og mellomstor skole var ca 7 % høyere enn på en stor
skole. Kostnadene var 5,7 % høyere i 2019 enn i 2018. Skolene bruker mindre pr elev på lønn til pedagogisk
personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i basis-tilskudd og elevavhengig tilskudd.

•

Oppholdspenger/Kostpenger for 2021-22 er foreslått økt med 2,07 % fra 2020-21. Konsumprisøkningen var
på 1,34 % og lønnskostnadene 3,43 %.
Gjennomsnittsskolen tar kr 77. 639,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 2.489 i innmeldingspenger.
Gjennomsnittskostnad på folkehøgskolene er kr 123.925, hvilket tilsvarer en økning på 2,54 %.
Økonomiutvalget har vurdert prisutviklingen i samfunnet siste året knyttet til utgifter for kost og losji. Vi ber
imidlertid skoler som ligger over gjennomsnittet om å vurdere en begrenset økning, samme pris som i fjor
eller en eventuell reduksjon i pris.

•

Fastsatt rentesats er på 3,1 % til bruk ved utregning av husleietilskudd i 2021. Kr 69.232.023 ble fordelt
som husleietilskudd, kr 52.820.991 av disse med en rentefot på 3,1 % på bakgrunn av godkjent
husleiegrunnlag og kr 16.411.032 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.

•

ØU har utarbeidet et rundskriv til skolene der vi informerer om forståelsen av hva stipend innebærer.
En har prøvd å dra opp grensene mellom stipend og lønn og hvilke kriterier som skiller stipendiat fra
ansatt.

•

ØU har gått grundig gjennom høringen til ny forskrift og påpekt de sidene vi mener er viktige å være
oppmerksom på. Spesielt det nye kravet om avdelingsregnskap for all virksomhet utenom skoledrift vil
være krevende for skolene.

•

ØU har i 2020 hatt stort fokus på Korona. Det er foretatt kartlegging av skolenes utgifter i forbindelse
med refusjon av skolepenger, forsikring for avbrutt studietur og avkortning ved permittering.
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Folkehøgskolene fikk i denne anledning 65 millioner kroner i ekstrabevilgning.

5.12 Nye folkehøgskoler
Det er ikke startet opp nye folkehøgskoler i 2020.
Det er i statsbudsjett for 2021 lagt inn midler til oppstart av 2 skoler:
- Sjøholt folkehøgskole
- Stord Folkehøgskule
5.13 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Se egen årsmelding, vedlegg 1.

6. Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på
vegne av Rådet. Se egen årsmelding fra arbeidet i Internasjonalt utvalg, vedlegg 2.

7. Nordisk folkehøgskoleråd (NFR)
Norge er representert i Nordisk Folkehøgskoleråd ved Gunnar Birkeland, Live Hokstad og Christian
Tynning Bjørnø. I perioden september 2019 til september 2021 har Norge lederansvaret i Nordisk
Folkehøgskoleråd. Gunnar Birkeland og Live Hokstad deler på ledervervet (ett år hver), Christian
Tynning Bjørnø og Brita Phuthu har delt på sekretariatarbeid knyttet til lederansvaret.

8. Arendalsuka 2020
Arendalsuka 2020 ble avlyst pga koronapandemien. Folkehøgskolerådet planlegger for deltakelse i den
form det inviteres til i 2021.

9. Folkehøgskoleordbok
Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok, «Folkehøgskolen fra A til Å», til bruk for
folkehøgskoleansatte og andre interesserte. www.folkehogskole.no/fhsr/

10. Internettadresser
Folkehøgskolerådet:

www.folkehogskoleradet.no

Oslo 09.06. 2020

Gunnar Birkeland /s/
Leder

Anne Tingelstad Wøien /s/
Daglig leder/sekretær
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Vedlegg:

- Fondet for folkehøgskolen – Årsmelding 2020
- Internasjonalt utvalg – Årsmelding 2020
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Vedlegg 1

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2020
1. Styret for Fondet for folkehøgskolen har bestått av:
Leder:
Nestleder:

Gunnar Birkeland, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
Live Hokstad, Folkehøgskoleforbundet (FHF)

Styremedlemmer:
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF) til november 2020
Kjersti Versto Roheim (IKF) fra november 2020
Hege Norøm (IKF)
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Einar Opsvik (FHF)
2. Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har ikke hatt møte i 2020.
3. Tildeling av midler i 2020
Det ble ikke tildelt midler i 2020.
4. Fondskapital

Fondskapital 01.01.20
Renteinntekter bank 31.12.20
Innestående bank 31.12.20
Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 (ikke utbetalt)
Disponibel fondskapital 31.12.20

1.024.070
411
1.024.481
20.000
1.004.481

Oslo, 09.06.2021

Gunnar Birkeland/s/
Leder Folkehøgskolerådet

Anne Tingelstad Wøien/s/
Daglig leder Folkehøgskolerådet
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Vedlegg 2

ÅRSMELDING FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) FOR 2020
Innledning
IU er et rådgivende og tilretteleggende organ under FHSR. Utvalget
arbeider, gjennom pedagogisk utviklingsarbeid, samt informasjonsog opplysningsarbeid for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en
bærekraftig utvikling og mer rettferdig verden. IUs visjon er at
folkehøgskolene skal bidra til å danne bevisste og aktive globale
medborgere.
2020 ble et utfordrende år pga. koronapandemien, samtidig var det
et år med høy aktivitet. IU har primært jobbet med
Globalvettreglene (GVR) – først en kampanje i uke 1-9, hvor 9 ulike
personer bidro med tekster til de 9 Globalvettreglene (se lenke
lenger nede). Deretter utvikling av undervisningsopplegg og
lærerveileder til GVR (støttet av den norske UNESCO-kommisjonen).
IU samarbeidet med organisasjonene Changemaker (NO) og Crossing
Borders (DK), og arrangerte flere seminarer for folkehøgskoleansatte
for å bidra i utviklingsprosessen. En lærerveileder og 10
undervisningsopplegg ble lansert 15. desember og er tilgjengelig på
IU sine nettsider: www.folkehogskoleradet.no/iu-globalvettreglene.

Medlemmer i IU:
Jakob Steenberg Thompson, Sund FHS.
Åse Schytte, Åsane FHS.
Ato Owusu-Addo, Ålesund FHS.
Marita Bjerga, Sagavoll FHS (til 1. juni).
Kristin Glad, Rønningen FHS (fra 1.
juni).
Vara:
Janne Foss, Follo FHS.
Kristin Glad, Rønningen FHS (til 1.
juni).
Bernt Egil Alstadsæter,
Folkehøgskolen Nord-Norge (fra 1.
oktober).
Internasjonal rådgiver (leder av IU):
Brita Phuthi

Det ble avholdt fem møter i IU, alle digitale.

Kurs og seminarer:
• Webinar 2. juni:
o Del 1: Erfaringer fra korona-nedstengningen, i samarbeid med NFK og FHF (40 deltakere).
o Del 2: Erfaringsdeling mellom lærere på solidaritet/globalt fokus-linjer (25 deltakere).
• Webinar 12. august om institusjonalisert rasisme, i samarbeid med NKF og FHF (20 deltakere).
• Tre regionale seminarer om prosjektet Globalvettreglene og undervisningsopplegg:
o Seminar 3. november (Oslo) – 10 deltakere
o Webinar 10. november (skulle vært i Bergen, men ble digitalt) – 12 deltakere
o Webinar 20. november – 10 deltakere.
• Lansering av undervisningsopplegg og lærerveileder til Globalvettreglene 15. desember.
Media:
• Fast IU-spalte i de to bladene Steg og Folkehøgskolen, i tillegg til nyhetssaker på nettsiden til IU.
• Administrere og legge ut saker på IUs Facebook-side (vel 80 medlemmer).
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Nettverk:
• IU er aktivt medlem i nettverket for bærekraftig utvikling i NVL. Nettverket arrangerte tre webinarer i
2020, hvorav ett hadde hovedfokus på folkehøgskolepedagogikk: «Demokratisk dannelse for en
bærekraftig framtid»: https://nvl.org/content/webinarserie-voksnes-laering-og-baerekraftig-utviklingdel-2-av-3
o NVL-nettverksgruppen var også aktivt med i planleggingen av NVL-konferansen 22. september
med temaet: Et grønt, konkurransedyktig og bærekraftig Norden:
https://nvl.org/motesplatser/netv%C3%A6rks-konference-om-voksnes-l%C3%A6ring
• Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR). Norge leder NFR frem til september 2021. Møte i Stockholm i januar
og digitalt møte i september. Internasjonal rådgiver ledet planleggingsgruppen for vårkonferansen i
april 2020. Konferansen ble utsatt til 2021, som følge av koronapandemien.
__________________________________________________________________________________

Ressursgruppa for oppfølginga av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak (ROB)
Medlemmer i 2020:
Brita Phuthi (FHSR) - leder.
Øyvind Krabberød (IF/FHF).
Gunnar Birkeland (NKF/FHSR) til 1. august.
Morten Røsås (NKF) fra 1. august.
Ressursgruppen er oppnevnt av de fem folkehøgskoleorganisasjonene (FHSR, FHF, NKF, IKF og IF).
Gruppen har hatt møter en gang i måneden, med unntak av juli-måned.
Aktiviteter:
Hovedaktivitetene våren og tidlig høst 2020 var å få på plass en folkehøgskoletilpasset klima- og
miljørapport, i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn og Vestlandsforsking. Det ble også opprettet en
nettside for Bærekraftvedtaket, samt spilt inn 5 veiledningsvideoer, ett om vedtaket og en video til hvert
av de fire målene i vedtaket. Under følger en oversikt over andre gjennomførte aktiviteter:
-

Rektormøtet i januar: Presenterte Bærekraftvedtaket for alle rektorene.
Selvevalueringskurs 5.-6. februar, fokus på bærekraft, i samarbeid med NKF og FHF (40 deltakere)
Personalmøte om skolens bærekraftsatsing: Lundheim folkehøgskole og Oslofjord folkehøgskole.
Webinar om utfylling av klima- og miljørapporter for 2019 (35 deltakere)
Webinar om resultatene for klima- og miljørapportene for 2019 (35 deltakere).
Artikler knyttet til Bærekraftvedtaket i magasinene Steg og Folkehøgskolen.
Bistått daglige ledere på Folkehøgskolekontoret med å utarbeide bærekraftplan for 2020.
Skrevet høringsinnspill til regjeringens nasjonale handlingsplan for FNs bærekraftsmål.
Kronikk i Vårt Land, skrevet sammen med Vestlandsforsking:
https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2020/07/20/aret-da-folkehogskolene-valgte-baerekraft/

Emneknaggen #fhsforbærekraftsmålene brukes aktivt av flere folkehøgskoler når de fronter aktiviteter og
tiltak knyttet til bærekraft. Rundt 15 rektorer ble med på kampanjen, som ble startet høsten 2019, der
emneknaggen benyttes.

Oslo, 09.06.2021
Brita Phuti/s/
Internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet

Anne Tingelstad Wøien/s/
Daglig leder Folkehøgskolerådet
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Regnskap pr. 31.12.2019

Kto.nr.
3000
3000
3100
3210
3230
3250
3400
3430
3460
3910
3920

Konto navn

REGNSKAP 31.12.19

Avvik

Budsjett 2019

-6 891 863

-6 593 160

-298 703

-6 367 087

-4 994 193

286 494

260 000

26 494

292 935

286 494

SUM PERSONALKOSTNADER

286 494

-

260 000

2 378 719
35 500
1 378 224
299 475
195 052
410 133
490 000
288 500
53 417
56 360
4 248
6 274
8 460

2
2
2

2 260 000
40 000
1 340 000
280 430
185 000
389 926
510 000
308 500
35 000
4 700
6 800
4 300
8 100

2 2

19 978

3 960 506

2

3 735 756
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34 000
3 611
31 170
47 976
400 490
11 859
25 406
895
11 000

-

26 494
-

-

118 719
4 500
38 224
19 045
10 052
20 207
20 000 20 000 53 417
21 360
452
526
4 160
11 878

224 750

252 900
4 596
298 545
3 234 102
599 378
39 222
1 445 580
99 598
352 560
30 706
9 900

-

PU/SU

SUM INNTEKTER
SUM VAREKJØP

250 000
10 000
290 000 3 450 000
570 000 30 000
1 480 680
100 000
376 480
25 000 11 000

FHF

-216 000
-6 389
-321 170
-3 402 024
-970 490
-18 141
-1 480 680
-74 594
-376 480
-25 895
-

Lønn
Lønn/honorar andre
Refusjon arbeidshjelp IF/NKF
Avsatte feriepengar
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Refusjon lønn fra IF
Refusjon lønn fra FHSR
Refusjon lønn fra andre
Div. sosiale kostnader
Yrkesskadeforsikring
Gruppelivsforsikring
Kollektiv reiseforsikring
Rekrutteringskostnader
Bedriftshelseteneste

8 -

REGNSKAP 2018

Annonser i "Folkehøgskolen" oa pliktig
Andre inntekter (frakt/porto etc)
Boksalg
Medlemskontingent
Kurs- og seminaravgifter
Div.refusjoner viderefakturert
Tilskudd frå FHSR - PU- midler
Tilskudd OU-midler til kurs
Ressurs for tillitsvalgte
Royalty - bøker
Bladabonnement "Folkehøgskolen"

4000 Varekjøp bøker
5000
5020
5015
5030
5060
5410
5830
5835
5840
5910
5920
5930
5925
5960
5940

Note

-

292 935
2 258 157
8 000
1 303 618
296 488
22 062
376 576
474 170 426 600 - 44 534
3 996
6 062
3 885
32 361
5 062

3 460 031

216 000
6 389
321 170
3 402 024
553 500 18 141
- 74 594
376 480
25 895
-

286 494

416 990
1 480 680

-1 897 670
-

1 711 743
1 075 015
216 417
120 610
288 877
490 000
288 500
53 417
42 270
2 832
3 454
5 610
13 319

666 976
35 500
303 209
83 058
74 442
121 257
14 090
1 416
2 820
2 850

2 648 229

1 312 277

6 659

Verifisert av
SIGNICAT
13.10.2020

Kto.nr.
6050
6120
6130
6155
6158
6162
6161
6164
6171
6171
6172
6187
6300
6325
6540
6700
6720
6807
6806
6808
6815
6820
6840
6860
6870
6900
6940
7500
7400
7770

Konto navn
Avskriving
Kostnader Utdanningsforbundet
Tilskudd til lokallaga
Kostnader PU arbeid og kurs
Tilskudd til andre
Kostnader kurs for tillitsvalte
Kostnader styreseminar/tillitsvalgtopplæring
Kurs- og seminaravgifter
Kostnader landsmøte/junimøte
Avsetning landsmøte 2021
Kostnader lederforum
Kostnader Arendalsuka
Husleie
Kontorholdskostnader
Inventar/utstyr
Revisjonshonorar
Fritt honorar
Drift FHF nettsted
Profilering av FHF
Bokutgivelser
Biblioteket
Trykksaker/håndboka
Abonnementer,fagbøker,oppslagsverk
Div. møtekostnader
Kostnader "Folkehøgskolen"
EK-kostnader
Porto
Forsikring bibliotek
Kontingenter
Gebyr bank
Andre kostnader/tap
7790 Korrigering m v a
7430 Gaver/blomster
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

REGNSKAP 31.12.19
49 649
135 634
22 727
409 863
5 000
139 727

Note
4

8

46 948
125 298
496 390
12 855
303 117
295 391
14 180
30 363
111 257
14 249
10 383
26 000
9 131
24 957
86 091
288 935
42 163
71 523
688
400
7 323
15 390
15 508

9

3

Budsjett 2019
45 000
130 000
40 000
300 000
6 000
150 000
40 000
15 000
100 000
90 000
10 000
330 000
310 000
25 000
25 000
100 000
10 000
10 000
1 500
10 000
10 000
45 000
270 000
45 000
70 000
650
7 000

2 811 140

15 000

508

REGNSKAP 2018
46 549
149 330
13 217
276 951
186 144
34 020
14 006
100 000
98 445
17 791
289 173
278 307
17 964
21 690
115 007
37 731
15 226
3 013
33 182
32 675
302 627
48 239
69 392
643
3 335
12 397
9 218

2 210 150

600 990

2 226 272
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Avvik

-

-

-

-

4 649
5 634
17 273
109 863
1 000
10 273
40 000
31 948
25 298
406 390
2 855
26 883
14 609
10 820
5 363
11 257
4 249
383
26 000
1 500
869
14 957
41 091
18 935
2 837
1 523
38
400
323

FHF

PU
38 726
135 634
22 727
5 000
139 727
46 948
125 298
496 390
12 855
236 431
230 405
9 501
23 683
111 257
14 249
10 383
20 800
9 131
24 957
63 504
288 935
42 163
71 523
688
400
5 712
15 508

2 202 535

10 923

409 863

-

66 686
64 986
4 679
6 680
5 200
22 587
1 611
15 390
-

608 605
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Kto.nr.
7100
7120
7135
7136
7140
7130
7145
7146
7180
7165
7138
7160

Konto navn
Reise/diett styret ekskl.leder
Reise/diett lederen
Reise kurs for tillitsvalgte
Reise/diett ped.rådgiver
Reise/diett rektorutvalg
Reise lærerutvalg
Reise/diett generalsekretær
Reise/diett redaktør
Reise studietur personalet
Reise pedgogisk utvalg
Reise IKV-utvalg
Reise/diett andre

REGNSKAP 31.12.19
96 655
124 330
32 465
63 866
3 821
6 935
76 652
15 205
23 617
5 117
3 930
4 494

SUM REISEKOSTNADER
8010 Renteinntekter
8140 Morarenter

Budsjett 2019
50 000
50 000
45 000
60 000
10 000
10 000
70 000
15 000
20 000
5 000
10 000
5 000

8

457 086
-

SUM FINANSPOSTER
Sum utgifter
RESULTAT

Note

-

-

350 000

855
469

-

1 000

-386
7 514 841
622 978

-1 000
6 554 906
-38 254

Overført til Konfliktfond
Overført til forsknings- og utdanningsfond

RESULTAT ETTER

Avvik

10 000 25 000 -

622 978

10

-3 254
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46 655
74 330
12 535
3 866
6 179
3 065
6 652
205
3 617
117
6 070
506

REGNSKAP 2018
67 042
39 955
47 707
87 707
12 846
909
89 202
8 110
7 514
16 232

107 086

377 224

145 469

638 1 912

FHF

PU
96 655
124 330
32 465
3 821
6 935
76 652
15 205
15 453
3 930
4 494

379 940
855
469

614
959 935
661 232

1 274
6 357 736
-9 351

-386
5 516 812
522 619

10 000
25 000

-

-

626 232

-9 351

522 619

63 866

8 164
5 117
-

77 147
1 998 029
100 359

100 359
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Balanse 31. desember

EIENDELER

2019

INVENTAR OG KONTORMASKINER
SUM ANLEGGSMIDLER

2018
241 235
241 235

139x ANDRE KRAV

238 436
238 436

1 133 118

549 378

1395 MEDL.AVG. TILGODE

341 104

349 700

1399 DEPOSITUM HUSLEIE

153 500

153 500

2740 OPPGJØRSKONTO M V A
1700 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER
1500 KUNDEFORDRINGER
SUM FORDRINGAR
1920 BANK
SUM OMLØPSMIDLAR

7

SUM EIENDELER

3 555

4 858

54 244

62 497

177 526
1 863 047

209 410
1 329 343

676 102
676 102

848 357
848 357

2 780 384

2 416 136

-671 711

-671 711

622 978
-48 733

0
-671 711

-1 603 089

-486 812

-90 656

-119 406

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL

6

EK-KORREKSJON

6

RESULTAT
SUM EGENKAPITAL

6

2400 LEVERANDØRER
2600 SKYLDIG SKATTETREKK

7

2630 SKYLDIG STATENS PENSJONSKASSE

0

0

-107 199

-111 012

2910 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-59 832

0

2912 KOMPENSASJON TERMINERING LEIEKONTRAKT

-89 131

2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT

2915 SKYLDIG PU-MIDLER
2920 FOND FOR TILLITSVALGTE
2930 KONFLIKTFOND
2940 SKYLDIG FERIEPENGER

-30 000

-60 000

-151 881

-302 060

0

0

-233 067

-297 719

2950 SKYLDIG LOKALLAGSPENGER

-32 551

-25 413

2965 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSFOND

-96 375

-106 000

-237 870
-2 731 651

-236 003
-1 744 425

-2 780 384

-2 416 136

2970 SOLIDARITETSFOND
SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Live Hokstad
Styreleder

Marianne Amundsen
Styremedlem

Ingvar Øydvin
Nestleder

Kristin Smith
Styremedlem

Ronnie Mag Larsen
Styremedlem

Angelina K Christiansen
Generalsekretær
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019
NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPP
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter regler
for små foretak.
NOTE 2 - LØNN, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE
FHF hadde 3,75 årsverk i 2019. Lønn og sosiale utgifter utgjorde kr 3.960.506,-.
For 2018 var den samme utgiften kr.3.460.031,For 2019 har FHF utbetalt kr 1.378.224 ,- til refusjon arbeidshjelp,dette inkluderer oppdatering av håndboka.
For 2018 var den samme utgiften kr. 1.303.618,Lønn og andre godtgjørelser til generalsekretær var kr 977.486,-.
og til leder kr 637.551 ,- ( 75% fram til 30.6.19 deretter 60 %)
Informasjonskontoret for folkehøgskolen refunderer 35 % av lønna inkl. sos.utg. til daglig leder og 5% til leder.
Leder i FHF er tilknytta Statens Pensjonskasse, daglig leder og PU-rådgiver (fram til 27.8.19)er tilknytta KLP .
FHF hadde pr. 31.12.19 ingen uoppgjorte lån til ansatte.
NOTE 3 - HONORAR
Honorar til revisor utgjorde i 2019 kr. 30.363,NOTE 4 - AVSKRIVNINGER/UTGIFTSFØRING
1250 Inventar
1280 Kontormaskiner
1285 Software - avskrives

IB 01.01.19

Tilgang

43 347
195 089

Grunnlag

kr
kr
kr
kr

9 834
42 614
52 447

NOTE 6 - EGENKAPITAL
Opparbeida egenkapital 1.1.19

kr

-671 711

Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.19

kr
kr

622 978
-48 733

-

238 436

kr
kr
kr
kr

avskrivning 2019

53 181
237 703
290 883

kr
kr
kr
kr

10 634
39 015
49 649

UB 31.12.

kr
kr
kr
kr

42 547
198 688
241 234

NOTE 5 - PANTSTILLELSER
FHF hadde ved utgangen 2019 ingen pantstillelser.

54
Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
13.10.2020

NOTE 7 - SKATTETREKKSKONTO
FHF hadde pr. 31.12. kr. 96.898,- innestående på skattetrekkskontoen. Skyldig skatt for 6.termin 19 kr. 90.656,-.

NOTE 8 - KURS FOR TILLITSVALGTE
Faktisk
OU - midler
Kostnader kurs for tillitsvalgte
Reise kurs for tillitsvalgte
Belastet FHF

kr
kr
kr
kr

-74 594,00
139 727,00
32 465,00
97 598,00

NOTE 9 - SPESIFIKASJON AV KONTORHOLDSKOSTNADER
Husleie 18,41 % av totalt for kontoret
kr

303 117,00

Andre kontorholdskostnader inkl. EKOM
Av felles kontorholdskostnader dekker
FHF 18,37%

kr

295 391,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

310 056,00
-66 987,00
-53 496,00
-68 920,00
-62 083,00
85 119,00
-143 689,00
100 359,00
100 359,00

kr
kr
kr
kr

Budsjett
-100 000,00
150 000,00
50 000,00
100 000,00

Diff
kr
kr
kr
kr

25 406,00
-10 273,00
-17 535,00
-2 402,00

NOTE 10 - UNDERSKUDD PU
Underskudd PU i 2012
Dekket inn i 2013
Dekket inn i 2014
Dekket inn i 2015
Dekket inn i 2016
Underskudd PU i 2017
Dekket inn i 2018
Underskudd i 2019
Rest til inndekking
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STYRETS ÅRSBERETNING 2019
Virksomhetens art og hvor den drives
Folkehøgskoleforbundet (FHF) er fagforening og idéorganisasjon for ansatte i folkehøgskolen. FHF har sitt kontor i Øvre Vollgate 13
i Oslo.
Resultat
FHF totalt gikk for 2019 med et underskudd på kr.622.978 av dette: FHF med et underskudd på kr. 522.569,- og PU et underskudd på kr. 100.359,00
Egenkapitalen pr. 31.12.19 kr. 48.733,-.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
FHF avsetter ved overskudd midler til forsknings- og utviklingsfond. Midler på fondet pr. 31.12.19 kr. 106.000,-.
FHF driver som en del av sin virksomhet pedagogisk utviklingsarbeid.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.
Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i FHF er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019.
Folkehøgskoleforbundet har hatt lite sykefravær i 2019 og det som har vært skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.
Likestilling
FHF har tre ansatte, alle kvinner. I tillegg har FHF en personalressurs på 1,15 årsverk av de ansatte i Informasjonskontoret for fhs.
Styret består av tre menn og to kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig
å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Ytre miljø
FHF sin reisevirksomhet er stor og vi søker å gjøre dette på en så miljøvennlig måte som mulig.
Oslo,

Live Hokstad
Styreleder

Marianne Amundsen
Styremedlem

Ingvar Øydvin
Nestleder

Kristin Smith
Styremedlem

Ronnie Mag Larsen
Styremedlem

Angelina K Christiansen
Generalsekretær

56
Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
13.10.2020

Elektronisk signatur
Signert av

Hokstad, Live

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

29.09.2020 13.36.09
Fødselsdato

1972-06-13
Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Christiansen, Angelina K

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

29.09.2020 14.41.02
Fødselsdato

1969-03-21
Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Amundsen, Marianne

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

29.09.2020 13.59.21
Fødselsdato

1974-06-28
Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Larsen, Ronnie Michael André
Giskegjerde

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

29.09.2020 20.59.33
Fødselsdato

1971-01-09
Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Øydvin, Ingvar

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

30.09.2020 10.09.46
Fødselsdato

1969-10-23
Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Smith, Kristin

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

13.10.2020 16.48.45
Fødselsdato

1973-10-05
Signaturmetode

Norwegian BankID
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Til årsmøtet i
Folkehøgskoleforbundet

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Folkehøgskoleforbundets årsregnskap som viser et underskudd på kr 622 978.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Revisorgruppen
Akershus AS
Postboks 335
N-1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Rosenholm Campus
Rosenholmveien 25
Tlf.: +47 66 81 79 00
E-post: akershus@rg.no
Foretaksregisteret
NO 967 604 364 MVA
www.rg.no

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke
den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges
til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For
videre
beskrivelse
av
revisors
oppgaver
https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

og

plikter

vises

det

til

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Trollåsen, 15. Oktober 2020
Revisorgruppen Akershus AS

Knut Østbye
statsautorisert revisor

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper
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Østbye, Knut

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

15.10.2020 10.51.19
Fødselsdato

1950-06-19
Signaturmetode

Norwegian BankID
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Regnskap pr. 31.12.2020

Kto.nr.
3000
3000
3100
3210
3230
3250
3400
3430
3460
3910
3920

Konto navn

REGNSKAP 31.12.20

Avvik

Budsjett 2020

-6 001 601

-6 574 050

572 449

-6 891 863

-4 275 656

323 824

290 000

33 824

286 494

323 824

323 824

-

SUM PERSONALKOSTNADER

-

-

290 000

1 977 865
62 000
1 770 000
243 385
133 398
323 435
10 404
510 000
290 000
431 838
30 160
3 757
4 329

2
2
2

1 771 000
40 000
1 695 000
221 000
145 000 306 957

2 2

510 000
298 000
35 000
5 100
7 100
4 900
10 000

6 138
3 718

3 315 943

-

2

3 433 057

-

2 000
2 150
32 905
179 106
300 105
33 000
97 552
2 924
1 635
-

-

216 000
6 389
321 170
3 402 024
970 490
18 141
1 480 680
74 594
376 480
25 895
-

-

PU/SU

SUM INNTEKTER
SUM VAREKJØP

210 000
8 000
300 000
3 450 000
550 000
35 000
1 476 050
100 000
415 000
25 000
5 000

FHF

-212 000
-5 850
-332 905
-3 270 894
-249 895
-2 000
-1 476 050
-2 448
-417 924
-26 635
-5 000

Lønn
Lønn/honorar andre
Refusjon arbeidshjelp IF/NKF
Avsatte feriepengar
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Refusjon sykelønn
Refusjon lønn fra IF
Refusjon lønn fra FHSR
Refusjon lønn fra andre
Div. sosiale kostnader
Yrkesskadeforsikring
Gruppelivsforsikring
Kollektiv reiseforsikring
Rekrutteringskostnader
Bedriftshelseteneste

8 -

REGNSKAP 2019

Annonser i "Folkehøgskolen" oa pliktig
Andre inntekter (frakt/porto etc)
Boksalg
Medlemskontingent
Kurs- og seminaravgifter
Div.refusjoner viderefakturert
Tilskudd frå FHSR - PU- midler
Tilskudd OU-midler til kurs
Ressurs for tillitsvalgte
Royalty - bøker
Bladabonnement "Folkehøgskolen"

4000 Varekjøp bøker
5000
5020
5015
5030
5060
5410
5800
5830
5835
5840
5910
5920
5930
5925
5960
5940

Note

-

212 000
5 850
332 905
3 270 894
- 2 000
- 2 448
417 924
26 635
5 000

249 895
1 476 050

-1 725 945

33 824

286 494

323 824

206 865
22 000
75 000
22 385
11 602
16 478

2 378 719
35 500
1 378 224
299 475
195 052
410 133

1 372 159
60 000
1 380 600
163 766
106 718
218 998
10 404
510 000
290 000
431 838
22 620
2 505
2 886
2 479

605 706
2 000
389 400
79 619
26 680
104 437

2 090 488

1 225 455

- 8 000 431 838 4 840
1 343
2 771
4 900
6 138
6 282

-117 114

490 000 288 500 53 417 56 360
4 248
6 274
8 460
19 978

3 960 506

-

7 540
1 252
1 443
6 138
1 239
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Kto.nr.
6050
6120
6130
6155
6158
6162
6161
6164
6171
6171
6172
6185
6187
6300
6325
6540
6700
6720
6790
6807
6806
6808
6815
6820
6840
6860
6870
6890
6900
6940
7500
7400
7770

Konto navn
Avskriving
Kostnader Utdanningsforbundet
Tilskudd til lokallaga
Kostnader PU arbeid og kurs
Tilskudd til andre
Kostnader kurs for tillitsvalte
Kostnader styreseminar/tillitsvalgtopplæring
Kurs- og seminaravgifter
Kostnader landsmøte/junimøte
Avsetning landsmøte 2021
Kostnader lederforum
Kostnader sangboknemd
Kostnader Arendalsuka
Husleie
Kontorholdskostnader
Inventar/utstyr
Revisjonshonorar
Fritt honorar
Kostnader Frirommet
Drift FHF nettsted
Profilering av FHF
Bokutgivelser
Biblioteket
Trykksaker/håndboka
Abonnementer,fagbøker,oppslagsverk
Div. møtekostnader
Kostnader "Folkehøgskolen"
Kostnader bærekraftprosjekt
EK-kostnader
Porto
Forsikring bibliotek
Kontingenter
Gebyr bank
Andre kostnader/tap
7790 Korrigering m v a
7430 Gaver/blomster
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

REGNSKAP 31.12.20
49 650
140 000

Note
4

312 669
12 545
6 000
29 600
120 000
11 790
292 287
321 060
11 374
54 192
95 188
6 930
18 106

8

9

3

Budsjett 2020
48 000
140 000
40 000
350 000
6 000
150 000
40 000
30 000
120 000
100 000
50 000
13 000
286 000
310 000
25 000
35 000
150 000

6 401
43 000
1 958

PU

-

14 249
10 383
26 000
9 131
24 957
86 091
288 935

45 000 75 000 700
7 000 -

5 681
8 718
36
599

13 042

42 163
71 523
688
400
7 323
15 390
15 508

-481 794

2 811 140

1 473 794

-

-

-

15 000 -

1 949 406

FHF

3 106
10 000
1 500
24 563
9 919
26 193
62 407

-

2 431 200

1 650
40 000
37 331
6 000
137 455
34 000
400
100 000
38 210
13 000
6 287
11 060
13 626
19 192
54 812

REGNSKAP 2019
49 649
135 634
22 727
409 863
5 000
139 727
46 948
125 298
496 390

38 727
140 000
12 545
6 000
29 600
120 000
11 790
227 984
250 427
7 621
42 270
95 188
6 930
18 106
34 563
14 081
18 807
227 593
15 275
39 319
66 282
736
4 993
43 000
1 958

15 000
10 000
1 500
10 000
24 000
45 000
290 000

34 563
14 081
18 807
227 593
15 275
39 319
66 282
736

Avvik

12 855
303 117
295 391
14 180
30 363
111 257

10 923

312 669

-

64 303
70 633
3 753
11 922
1 408
-

475 612
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Kto.nr.
7100
7120
7135
7136
7140
7130
7145
7146
7180
7165
7138
7160

Konto navn
Reise/diett styret ekskl.leder
Reise/diett lederen
Reise kurs for tillitsvalgte
Reise/diett ped.rådgiver
Reise/diett rektorutvalg
Reise lærerutvalg
Reise/diett generalsekretær
Reise/diett redaktør
Reise studietur personalet
Reise pedgogisk utvalg
Reise IKV-utvalg
Reise/diett andre

REGNSKAP 31.12.20
44 149
48 316
3 052
-

Budsjett 2020
60 000
60 000
45 000
30 000
15 000
10 000
75 000
40 000
20 000
5 000
10 000
15 000

8

55 972
13 476
1 560

SUM REISEKOSTNADER
8010 Renteinntekter
8140 Morarenter

Note

166 525
-

SUM FINANSPOSTER
Sum utgifter
RESULTAT
Overført til Konfliktfond
Overført til forsknings- og utdanningsfond

RESULTAT ETTER

385 000

373
1 206

-

1 000

Avvik
-

15 851
11 684
41 948
30 000
15 000
10 000
19 028
26 524
20 000
3 440
10 000
15 000

REGNSKAP 2019
96 655
124 330
32 465
63 866
3 821
6 935
76 652
15 205
23 617
5 117
3 930
4 494

-218 475

457 087

627 1 206

855 469

FHF

PU
44 149
48 316
3 052
55 972
13 476
-

164 965
373
1 206

833
5 756 531
-245 070

-1 000
6 538 257
-35 793

1 833
-781 726
-209 277

-386
7 514 841
622 978

833
4 053 904
-221 752

15 000
30 000

15 000
10 000

20 000

-

15 000
30 000

-10 793

-189 277

622 978

-176 752

-200 070

10

-

1 560
-

1 560
1 702 627
-23 318

-23 318
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FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET
Balanse 31. desember

EIENDELER

2020

INVENTAR OG KONTORMASKINER
SUM ANLEGGSMIDLER

2019
191 585
191 585

241 235
241 235

139x ANDRE KRAV

390 160

1 133 118

1395 MEDL.AVG. TILGODE

206 676

341 104

1399 DEPOSITUM HUSLEIE

153 500

153 500

1450 Varelager - bøker

41 250

2740 OPPGJØRSKONTO M V A
1700 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER
1500 KUNDEFORDRINGER
SUM FORDRINGAR
1920 BANK
SUM OMLØPSMIDLAR

7

SUM EIENDELER

1 547

3 555

129 652

54 244

94 970
1 017 755

177 526
1 863 047

1 195 837
1 195 837

676 102
676 102

2 405 177

2 780 384

-48 733

-48 733

-200 070
-248 803

0
-48 733

-814 182

-1 603 089

-129 006

-90 656

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL

6

EK-KORREKSJON

6

RESULTAT
SUM EGENKAPITAL

6

2400 LEVERANDØRER
2600 SKYLDIG SKATTETREKK

7

2630 SKYLDIG STATENS PENSJONSKASSE

6 054

0

2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT

-102 981

-107 199

2910 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-140 000

-59 832

-53 341

-89 131

2920 FOND FOR TILLITSVALGTE

-259 661

-151 881

2940 SKYLDIG FERIEPENGER

-243 385

-233 067

2912 KOMPENSASJON TERMINERING LEIEKONTRAKT
2915 SKYLDIG PU-MIDLER

-30 000

2950 SKYLDIG LOKALLAGSPENGER

-32 551

2930 KONFLIKTFOND

-15 000

2965 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSFOND
2970 SOLIDARITETSFOND
SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Live Hokstad
Styreleder

Marianne Amundsen
Styremedlem

Ingvar Øydvin
Nestleder

-95 375

-96 375

-309 497
-2 156 374

-237 870
-2 731 651

-2 405 177

-2 780 384

Kristin Smith
Styremedlem

Ronnie Mag Larsen
Styremedlem

Angelina K Christiansen
Generalsekretær
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020
NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPP
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter regler
for små foretak.
NOTE 2 - LØNN, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE
FHF hadde 2,85 årsverk i 2020. Lønn og sosiale utgifter utgjorde kr 3.315.943,For 2019 var den samme utgiften kr 3.915.506,-.
For 2020 har FHF utbetalt kr 1.770.000 til refusjon arbeidshjelp,dette inkluderer oppdatering av håndboka.
For 2019 var den samme utgiften kr. 1.378.224,-.
Lønn og andre godtgjørelser til generalsekretær var kr 1.116.493,-.
og til leder kr 592.038 (55%)
Informasjonskontoret for folkehøgskolen refunderer 35 % av lønna inkl. sos.utg. til daglig leder og 5% til leder.
Leder i FHF er tilknytta Statens Pensjonskasse, daglig leder og er tilknytta KLP .
FHF hadde pr. 31.12.20 ingen uoppgjorte lån til ansatte.
NOTE 3 - HONORAR
Honorar til revisor utgjorde i 2020 kr. 54.192,-. Av dette er engangskostnader kr. 19.865,-.
NOTE 4 - AVSKRIVNINGER/UTGIFTSFØRING
1250 Inventar
1280 Kontormaskiner
1285 Software - avskrives

IB 01.01.20

Tilgang

42 546
198 688
-

241 234

kr
kr
kr
kr

Grunnlag

-

kr
kr
kr
kr

avskrivning 2019

42 546
198 688
241 234

kr
kr
kr
kr

10 634
39 015
49 649

UB 31.12.

kr
kr
kr
kr

31 912
159 673
191 585

NOTE 5 - PANTSTILLELSER
FHF hadde ved utgangen 2020 ingen pantstillelser.
NOTE 6 - EGENKAPITAL
Opparbeida egenkapital 1.1.20

kr

-48 733

Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.20

kr
kr

-200 070
-248 803
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NOTE 7 - SKATTETREKKSKONTO
FHF hadde pr. 31.12.20 kr. 135.264,- innestående på skattetrekkskontoen. Skyldig skatt for 6.termin 20 kr. 129.006,-.

NOTE 8 - KURS FOR TILLITSVALGTE
Faktisk
OU - midler
Kostnader kurs for tillitsvalgte
Reise kurs for tillitsvalgte
Belastet FHF

kr
kr
kr
kr

-2 448,00
12 545,00
3 052,00
13 149,00

NOTE 9 - SPESIFIKASJON AV KONTORHOLDSKOSTNADER
Husleie 18,41 % av totalt for kontoret
kr

292 287,00

Andre kontorholdskostnader inkl. EKOM
Av felles kontorholdskostnader dekker
FHF 18,37%

kr

321 060,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

310 056,00
-66 987,00
-53 496,00
-68 920,00
-62 083,00
85 119,00
-143 689,00
100 359,00
-23 318,11
77 040,89

kr
kr
kr
kr

Budsjett
-100 000,00
150 000,00
50 000,00
100 000,00

Diff
kr
kr
kr
kr

97 552,00
-137 455,00
-46 948,00
-86 851,00

NOTE 10 - UNDERSKUDD PU
Underskudd PU i 2012
Dekket inn i 2013
Dekket inn i 2014
Dekket inn i 2015
Dekket inn i 2016
Underskudd PU i 2017
Dekket inn i 2018
Underskudd i 2019
Overskudd 2021
Rest til inndekking
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STYRETS ÅRSBERETNING 2020
Virksomhetens art og hvor den drives
Folkehøgskoleforbundet (FHF) er fagforening og idéorganisasjon for ansatte i folkehøgskolen. FHF har fra 01.10.20 sitt kontor i Brugata 19.
i Oslo.
Resultat
FHF totalt gikk for 2020 med et overskudd på kr. 200.065,- av dette: FHF med et overskudd på kr. 176.747,- og PU på kr. 23.318,Egenkapitalen pr. 31.12.20 kr. 268.798,-.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
FHF avsetter ved overskudd midler til forsknings- og utviklingsfond. Midler på fondet pr. 31.12.20 kr. 75.375,-.
FHF driver som en del av sin virksomhet pedagogisk utviklingsarbeid.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.
Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i FHF er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020.
Folkehøgskoleforbundet har hatt lite sykefravær i 2020 og det som har vært skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.
Likestilling
FHF har to ansatte, begge kvinner. I tillegg har FHF en personalressurs på 1,4 årsverk av de ansatte i Informasjonskontoret for fhs.
Styret består av to menn og tre kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig
å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Ytre miljø
FHF har et fokus på å gjøre reisevikrsomheten sin så miljøvennlig som mulig sin og er en pådriver for
folkehøgskolekontoret sin bærekraftsplan. For 2021 skal alle ansatte fylle ut skjema for utregning av klimagassutslipp for sine reiser.
Oslo,

Live Hokstad
Styreleder

Marianne Amundsen
Styremedlem

Ingvar Øydvin
Nestleder

Kristin Smith
Styremedlem

Ronnie Mag Larsen
Styremedlem

Angelina K Christiansen
Generalsekretær
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Til årsmøtet i
Folkehøgskoleforbundet

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Folkehøgskoleforbundets årsregnskap som viser et overskudd på kr 200 070.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Revisorgruppen
Akershus AS
Postboks 335
N-1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Rosenholm Campus
Rosenholmveien 25
Tlf.: +47 66 81 79 00
E-post: akershus@rg.no
Foretaksregisteret
NO 967 604 364 MVA
www.rg.no

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke
den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For
videre
beskrivelse
av
revisors
oppgaver
https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

og

plikter

vises

det

til

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Trollåsen, 14. april 2021
Revisorgruppen Akershus AS

Knut Østbye
statsautorisert revisor
Dokumentet er elektronisk signert
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Elektronisk signatur
Signert av

Østbye, Knut

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

14.04.2021 21.34.55
Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
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Kto.nr
3000
3100
3210
3230
3250
3400
3430
3460
3910
3920
4000
5000
5010
5015
5030
5080
5410
5830
5835
5840
5910
5920
5925
5930
5940
6050
6120
6130
6155
6158
6162
6161
6164
6171
6171

FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET - FORSLAG TIL BUDSJETT 2021
Kontonavn
Budsjett
for 2021
Annonser i Folkehøgskolen
-215 000
Andre inntekter pliktig
-8 000
Boksalg - sangbok og andre bøker
-400 000
Medlemskontingent
-3 510 000
Kursavgifter
-450 000
Div.refusjoner viderefakturert
-35 000
Tilskudd fra FHSR PU-midler
-1 568 430
Tilskudd OU-midler til kurs
-100 000
Ressurs for tillitsvalgte
-446 500
Royalty bøker
-25 000
Bladabonnement
-5 000
Sum inntekter
-6 762 930
Varekjøp sangbøker/bøker
290 000
Sum varekjøp
290 000
Lønn
2 044 629
Lønn/honorar andre
40 000
Refusjon arbeidshjelp IF/NKF mm
1 750 000
Feriepenger
205 576
Pensjonskostnader KLP
190 000
Arbeidgiveravgift
349 709
Refusjon arbeidshjelp fra IF
-518 670
Refusjon arbeidshjelp fra FHSR
-304 000
Refusjon lønn fra andre
-450 000
Div.sosiale kostn. inkl.rekrutteringskostnader
45 000
Yrkesskadeforsikring
5 100
Kollektiv reiseforsikring
4 900
Gruppelivsforsikring
7 100
Bedriftshelsetjeneste
10 000
Sum personalkostnader
3 379 344
Avskrivninger
48 000
Kostnadsdekking Utdanningsforb.
170 000
Tilskudd til lokalt tillitsvalgtarbeid
40 000
Kostnader PU-arbeid
360 000
Tilskudd til andre
6 000
Kurs for tillitsvalgte
190 000
Styreseminar
40 000
Kurs-og seminaravgifter
30 000
Landsmøtekostnader inkl reise
150 000
Avsetning landsmøte 2023*
-

FHF
-215 000
-8 000
-400 000
-3 510 000
-120 000
-100 000
-446 500
-25 000
-5 000
-4 829 500
290 000
290 000
1 713 137
962 500
165 797
145 000
285 375
-518 670
-304 000
-450 000
30 000
3 400
3 267
4 733
6 667
2 047 205
32 160
170 000
40 000
6 000
190 000
40 000
30 000
150 000
-

PU

-330 000
-35 000
-1 568 430

-1 933 430
0
331 492
40 000
787 500
39 779
45 000
64 334
15 000
1 700
1 633
2 367
3 333
1 332 139
15 840

360 000
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Budsjett
for 2020
-210 000
-8 000
-300 000
-3 450 000
-550 000
-35 000
-1 476 050
-100 000
-415 000
-25 000
-5 000
-6 574 050
290 000
290 000
1 771 000
40 000
1 695 000
221 000
145 000
306 957
-510 000
-298 000
-00
35 000
5 100
4 900
7 100
10 000
3 433 057
48 000
140 000
40 000
350 000
6 000
150 000
40 000
30 000
-00
120 000

Regnskap
Pr. 30.12.20
-212 000
-5 850
-332 905
-3 270 894
-249 895
-2 000
-1 476 050
-2 448
-417 924
-26 635
-5 000
-6 001 601
323 824
323 824
1 977 865
62 000
1 770 000
243 385
133 398
323 435
-510 000
-290 000
-436 104
30 160
3 757
0
4 329
3 718
3 315 943
49 650
140 000
0
312 669
0
12 545
6 000
29 600
0
120 000

Regnskap
FHF 30.12.20
-212 000
-5 850
-332 905
-3 270 894
0
-2 000
-2 448
-417 924
-26 635
-5 000
-4 275 656
323 824
323 824
1 372 159
60 000
1 380 600
163 766
106 718
218 998
-510 000
-290 000
-436 104
16 482
2 505
0
2 886
2 479
2 090 488
38 727
140 000
0
0
0
12 545
6 000
29 600
0
120 000

Regnskap
PU 30.12.20

-249 895
0
-1 476 050

-1 725 945
0
-00
605 706
2 000
389 400
79 619
26 680
104 437
0
0
13 678
1 252
0
1 443
1 239
1 225 455
10 923
-00
-00
312 669
-00
-00
-00
-00

Ramme
for 2022
-250 000
-10 000
-450 000
-3 550 000
-600 000
-35 000
-1 599 000
-100 000
-451 000
-30 000
-6 000
-7 081 000
370 000
370 000
2 040 180
40 000
1 695 000
244 822
145 000
348 270
-525 000
-316 000
0
50 000
5 500
4 900
7 100
10 000
3 749 772
45 000
170 000
40 000
370 000
6 000
190 000
40 000
20 000
0
120 000

Regnskap
31.12.2019
-216 000
-6 389
-321 170
-3 402 024
-970 490
-18 141
-1 480 680
-74 594
-376 480
-25 895
-00
-6 891 863
286 494
286 494
2 378 719
35 500
1 378 224
299 475
195 052
410 133
-490 000
-288 500
-53 417
56 360
4 248
8 460
6 274
19 978
3 960 506
49 649
135 634
22 727
409 863
5 000
139 727
-00
46 948
125 298
-00

Kto.nr
6172
6187
6300
6325
6540
6700
6720
6806
6808
6807
6815
6820
6840
6860
6870
6890
6900
6940
7040
7400
7430
7100
7120
7135
7136
7140
7130
7138
7145
7146
7180
7165
7160
8020
7770

Kontonavn
Kostnader lederforum
Kostnader Arendalsuka
Husleie og felleskostnader
Kontorhold
Inventar/utstyr
Revisjonshonorar
Honorar fritt
Profilering av FHF
Bokprosjekter/sangbok
Drift FHF nettsted
Bibilioteket
Trykksaker
Abonnement/fagbøker/oppslagsverk
Møtekostnader
Kostnader "Folkehøgskolen"
Kostnader bærekraftprosjekt
EK-kostnader
Porto
Forsikring bibliotek
Kontingenter
Andre kostnader/tap
Gaver og blomster
Sum driftskostnader
Reise og opphold styret
Reise og opphold leder
Reise kurs for tillitsvalte
Reise og opphold ped.rådgiver
Reise og opphold rektorutvalg
Reise og opphold lærerutvalget
Reise og opphold IKV-utvalget
Reise og opphold generalsekretær
Reise og opphold redaktør/rådgiver
Studieturer personalet
Reise pedagogisk utvalg
Reise og opphold andre
Sum reisekostnader
Renteinntekter
Gebyr bank/post/morarenter
Sum finansposter
Sum utgifter
RESULTAT
Overført til konfliktfond
Overført til forsknings- og utdanningsfond
RESULTAT ETTER OVF.
**) FHF sin andel husleie i 2021
er 16,96 %

Budsjett
for 2021
100 000
13 000
288 000
340 000
20 000
35 000
160 000
10 000
100 000
20 000
1 500
10 000
15 000
45 000
300 000
10 000
45 000
75 000
800
10 000
15 000
2 647 300
65 000
65 000
45 000
40 000
15 000
10 000
10 000
80 000
40 000
20 000
5 000
5 000
400 000
-500
7 500
7 000
6 723 644
-39 286
10 000
10 000
-19 286

FHF
100 000
13 000
224 640
265 200
15 600
27 300
160 000
10 000
100 000
20 000
1 500
10 000
13 000
40 000
300 000
10 000
30 000
75 000
800
10 000
14 000
2 098 200
65 000
65 000
45 000
15 000
10 000
10 000
80 000
40 000
13 333
5 000
348 333
-500
5 850
5 350
4 789 089
-40 411
10 000
10 000
-20 411

PU

63 360
74 800
4 400
7 700
2 000
5 000

15 000
1 000
549 100
40 000
-

6 667
5 000
51 667
1 650
1 650
1 934 556
1 126

1 126

***) FHF sin del av øvrige
kontorholdskostnader er 17,37 %
når kostnadene deles på alle org.

Budsjett
for 2020
100 000
13 000
280 000
310 000
25 000
35 000
150 000
10 000
50 000
15 000
1 500
10 000
24 000
45 000
290 000
45 000
75 000
700
-00
15 000
2 418 200
60 000
60 000
45 000
30 000
15 000
10 000
10 000
75 000
40 000
20 000
5 000
15 000
385 000
-1 000
7 000
6 000
6 532 257
-41 793
15 000
10 000
-16 793

Regnskap
pr.31.11.20
0
0
292 287
321 060
11 374
54 192
95 188
6 930
11 790
18 106
0
34 563
14 081
18 807
227 593
15 275
39 319
66 282
736
0
43 000
1 958
1 943 005
44 149
48 316
3 052
0
0
0
0
55 972
13 476
1 560
166 525
-373
7 607
7 234
5 756 531
-245 070
15 000
30 000
-200 070

og 32,09 % når kostnaden deles
på FHF-IF-FHSR.
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Regnskap
FHF 31.11.20
0
0
227 984
250 427
7 621
42 269
95 188
6 930
11 790
18 106
0
34 563
14 081
18 807
227 593
15 275
39 319
66 282
736
0
43 000
1 958
1 468 801
44 149
48 316
3 052
0
0
0
0
55 972
13 476
0
0
0
164 965
-373
6 199
5 826
4 053 904
-221 752
15 000
30 000
-176 752

Regnskap
PU 31.11.20
-00

Ramme
for 2022
100 000
15 000
304 000
340 000
20 000
35 000
160 000
10 000
20 000
15 000
1 500
10 000
15 000
45 000
305 000

Regnskap
x31.12.2019
496 390
12 855
303 117
295 391
14 180
30 363
111 257
10 383
26 000
14 249
-00
9 131
24 957
86 091
288 935

-00
-00
-00
-00

45 000
80 000
850

-00
474 204
-00
-00
-00
-00
-00

15 000
2 537 350
60 000
60 000
40 000
30 000
15 000
10 000
10 000
75 000
40 000
20 000
5 000
5 000
370 000
-1 000
7 000
6 000
7 033 122
-47 878
10 000
10 000
-27 878

42 163
71 523
688
400
15 390
15 508
2 803 817
96 655
124 330
32 465
63 866
3 821
6 935
3 930
76 652
15 205
23 617
5 117
4 494
457 087
-855
7 792
6 937
7 514 841
622 978

64 303
70 633
3 753
11 923
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00

-00
-00
-00
1 560
-00
1 560
0
1 408
1 408
1 702 627
-23 318
-00
-23 318

-00
622 978

Elverum 23.03.21

Valgnemda i FHF sin innstilling til valg på Landsmøtet i FHF, Sogndal 31.mai-2.juni 2021

Styret
Lederkandidater

Einar Opsvik, Møre – Kristian Lund Silseth, Nordmøre

Styremedlemmer

Kristin Smith, Ringerike, Gjenvalg
Ronnie Mag Larsen, Follo, Gjenvalg,
Marianne Amundsen, Agder, Gjenvalg
Mariann Aaland, Buskerud, Ny

Vara

Line Cecilie Tirslaug, Trøndertun, skolesekretær
Frida Isungset, Sogndal, lærer, Ny
Åpen plass

Praktisk Utvalg

Edvard Stordahl, Lofoten, kjøkkensjef, gjenvalg
Helge Lund, Sogndal, driftsteknisk ansvarlig, gjenvalg
Kristin Rørhus, Elverum, internatleder ny
Mona Danielsen, Pasvik, kontorleder ny

Lærerutvalg

Monicha Jakobsen, Harstad, gjenvalg
Kristian Wessel Finstad, Elverum, gjenvalg
Finn I Birkeland, Åsane, Ny
Inger Olin Oppedal, Fana, Ny

Skoleutviklingsutvalg Tor-Erik Moen, Møre, lærer, gjenvalg
Tove Ertsås, Namdals, lærer, gjenvalg

Valgnemnda

Astrid Moen, Sund, assisterende rektor
Dan Skjæveland, Skogn, lærer
Haldis Brubæk, Romerike, rektor

For Valgnemda
Per Kjelland
(sign)
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VEDTEKTER FOR FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET

Vedtatt på landsmøtet på Agder folkehøgskole 19.3.2013
Med endringar vedtatt på landsmøtet på Voss folkehøgskule 2.6.2015
Med endringar vedtatt landsmøtet på Elverum folkehøgskole 31.5.2017
Med endringar på landsmøtet på Skogn folkehøgskole 28.5.2019

§ 1 Namn: Folkehøgskoleforbundet
§ 2 Føremål
2.1 Folkehøgskoleforbundet er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk
folkehøgskole.
2.2 Folkehøgskoleforbundet skal ta i vare medlemmene sine interesser når det gjeld
lønns- og arbeidsforhold.
2.3 Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for dei idéar den frilynte folkehøgskolen
byggjer på og fremje folkehøgskolen sin innverknad og plass i det norske samfunnet.
2.4 Folkehøgskoleforbundet skal arbeide for gode og tenelege rammevilkår for norsk
folkehøgskole.
2.5 Folkehøgskoleforbundet skal drive studie-, utviklings- og opplysningsverksemd.
§ 3 Medlemsskap
3.1 Folkehøgskoleforbundet har fire former for medlemskap: vanleg medlem,
student/stipendiatmedlem, pensjonistmedlem og støttemedlem. Vanleg medlem har
fulle rettar i organisasjonen.
3.2 Rett til vanleg medlemsskap har alle som arbeider i eller har permisjon frå stilling i
folkehøgskolen. Desse kan berre ha vanleg medlemsskap.
3.3 Styret kan etter særskilt søknad innvilge medlemskap for andre.
3.4 Rett til støttemedlemskap har elles alle som ønskjer å arbeide for dei idéar
Folkehøgskoleforbundet byggjer på.
§ 4 Inn- og utmelding
4.1 Inn- og utmelding skjer skriftleg til Folkehøgskoleforbundets sekretariat.
4.2 Den lokale tillitsvalte har ansvar for at lokallagslister med endringar vert sendt
sekretariatet.
§ 5 Kontingent
5.1 Landsmøtet fastset kontingenten og utrekningsgrunnlaget samt rammene for bruken
av kontingenten.
§ 6 Organisasjonsstruktur
6.1 Folkehøgskoleforbundet har følgjande vedtaksledd:
Arbeidsplass/landsomfattande lokallag:
Lokallaget
Styret i lokallaget
Lokal tillitsvalt
Landsplan:
Landsmøtet
Forbundsstyret
Sekretariat med generalsekretær står for det daglege arbeidet i
Folkehøgskoleforbundet
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§ 7 Lokallaget
7.1 Medlemmer ved den enkelte folkehøgskolen utgjer eit lokallag i
Folkehøgskoleforbundet. I tillegg utgjer rektorar, tilsette i sekretariatet og
pensjonistar eigne lokallag. Verksemda i lokallaga følgjer retningsliner som blir gitt av
forbundsstyret og vedtak fatta av landsmøtet.
7.2 Er det minst 2 medlemmer i laget, skal det veljast leiar og kasserar. Desse utgjer
styret i lokallaget. Tel lokallaget fleire medlemmer, kan talet på styremedlemmer
utvidast til maksimalt fire. Samansettinga av styret bør spegle medlemsgruppa.
7.3 Lokallagsmøte skal haldast når ein medlem krev det.
7.4 Støttemedlemmer knytt til ein skole kan møte i lokallaget utan stemmerett.
7.5 Årsmøtet i lokallaga skal haldast i god tid før landsmøtet. Ekstraordinært årsmøte
skal haldast når styret eller 1/4 av medlemmene krev det.
7.6 Rektormedlemmer tek og del i lokallaget ved eigen skole, unntatt i saker som
omhandlar førebuing til møter etter medbestemmelsesdelen i hovudavtalane.
§ 8 Landsmøtet
8.1 Landsmøtet er det høgste organet i Folkehøgskoleforbundet og skal haldast kvart
andre år innan utgangen av juni.
8.2 Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og forbundsstyret med
vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning:
• Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist satt av
styret.
• Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter rimelegaste
alternativ:
o Første innstilte frå alle lokallaga
o Styret med vararepresentantar
o Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det
maksimalt er 60 delegatar
o Dersom det framleis er ledige plasser, tredje innstilte frå lokallaga
etter fallande medlemstal og så frametter til det er maksimalt 60
delegatar
• Resultatet meldes lokallaga utan opphald.
8.3 Alle andre medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan likevel møte på landsmøtet
med tale- og forslagsrett.
8.4 Forbundsstyret legg fram årsmelding, rekneskap og budsjett til godkjenning på
landsmøtet. Styret har ikkje stemmerett i desse sakene. Rekneskapen skal vera
godkjent av statsautorisert/registrert revisor.
8.5 Landsmøtet vel forbundsstyret og dei ombod som landsmøtet vedtar skal veljast av
landsmøtet. Landsmøtet skal godkjenne forbundsstyret sitt val av revisor.
Landsmøtet vel valnemnd.
8.6 Saker som skal opp på landsmøtet må meldast seinast 2 månader i forvegen.
Framlegg om endring av vedtektene må meldast seinast 4 månader i forvegen.
8.7 Forbundsstyret kan gje vidare retningsliner for gjennomføringa av landsmøtet.
Landsmøtet kan gjera endringar i desse.
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§ 9 Ekstraordinært landsmøte
9.1 Det skal kallast inn til ekstraordinært landsmøte når 1/6 av medlemmene krev det,
eller når forbundsstyret finn det nødvendig.
9.2 Ekstraordinært landsmøte skal kunngjerast med minst 14 dagars varsel. Sakliste skal
følgje innkallinga.
9.3 Ekstraordinært landsmøte kan ikkje behandle eller avgjera andre saker enn dei som
er nemnt i innkallinga.
§ 10 Forbundsstyret
10.1 Forbundsstyret skal leie verksemda i Folkehøgskoleforbundet mellom landsmøta og
førebu landsmøtesakene.
10.2 Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege
medlemmene. Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer.
10.3 Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Val skal vere skriftelege dersom det er fleire
forslag til leiar, styremedlemmer eller varamedlemmer. Styret vel seg imellom
nestleiar og sekretær.
10.4 Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter til
vanleg i styret, men utan røysterett.
10.5 Leiar og styremedlemmer med varamedlemmer blir valde for 2 år om gongen.
10.6 Forbundsstyret kan gje vidare retningslinjer for valnemnda. Landsmøtet kan gjere
endringar i desse.
§ 11 Sekretariatet
11.1 Sekretariatet utfører under ansvaret til forbundsstyret det daglege arbeidet i
Folkehøgskoleforbundet. Sekretariatet skal ha ein generalsekretær.
11.2 Forbundsstyret tilset generalsekretær.
§ 12 Endring av vedtektene
12.1 Endring av vedtektene kan berre vedtakast av ordinært landsmøte.
12.2 Framlegg til endring av vedtektene må vera forbundsstyret i hende 4 månader før
landsmøtet. Framlegg skal så raskt som råd sendast lokallaga.
12.3 Endring av vedtektene må ha 2/3 fleirtal på landsmøtet.
§ 13 Oppløysing
13.1 Framlegg om oppløysing av Folkehøgskoleforbundet må vera framsett minst 6
månader før ordinært landsmøte og skal så raskt som mogleg sendast ut til lokallaga.
13.2 Vedtak om oppløysing kan gjerast av landsmøtet med 2/3 fleirtal.
13.3 Dersom oppløysing blir vedtatt, skal det same landsmøtet avgjera korleis midlane til
Folkehøgskoleforbundet skal disponerast.
13.4 For framlegg til samanslåing av Folkehøgskoleforbundet med andre organisasjonar
gjeld også reglane i punkta 13.1 og 13.2.
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Retningsliner for lokallaga

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av det enkelte lokallag)
1
Lokallagsmøte blir halde minst to gonger kvart halvår, og elles når det er behov for det.
2
Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
3
Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg.
4
Sakliste skal følgje innkallinga.
Saklista skal m.a. innehalde:
− godkjenning av dagsorden
− godkjenning av protokoll frå siste møte
− innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
5
Viktige saker for lokallaget er t.d.:
− tilsettingsvilkår
− arbeidsforhold
− lokale godtgjeringar og avtalar om slike
− idémessige spørsmål
− pedagogiske spørsmål
− rekruttering
6
Det skal førast referat/protokoll frå møta.
7
Det skal haldast årsmøte kvart år.
8
Saker som skal behandlast på årsmøtet:
− årsmelding
− rekneskap
− val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar. Det bør veljast ein
varatillitsvalt.
− val av revisor
− tilmeldte saker
9
Lokallaget vel delegat til landsmøtet.
10 Funksjonstida for styret er normalt eitt år.
11 Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen i Virke og KS.
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Retningsliner for Rektorlaget

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av Rektorlaget)
1
Lokallagsmøte blir halde i samband med Lederforum (årsmøte) og rektormøtet kvart år
og elles når det er behov for det.
2
Leiar og generalsekretær inviterast normalt til møta i laget og elles til møte i
lokallagstyret etter behov.
3
Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
4
Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg. Sakliste skal følgje innkallinga.
Saklista skal m.a. innehalde:
− godkjenning av dagsorden
− godkjenning av protokoll frå siste møte
− innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
5
Viktige saker for lokallaget er t.d.:
− rektor som arbeidstakar
− skolepolitiske saker
− leiarspørsmål
− idémessige spørsmål
− pedagogiske spørsmål
− rekruttering av medlemmer
6
Det skal førast referat/protokoll frå møta.
7
Årsmøte haldast i samband med Lederforum.
Saker som skal behandlast på årsmøtet:
− årsmelding
− rekneskap
− val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar . Det bør veljast ein
varatillitsvalt.
− val av revisor
− tilmeldte saker
8
Funksjonstida for styret er normalt to år.
9
Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen i Virke og KS.
10 Som medlem av styret i Rektorlaget er ein tillitsvald i Folkehøgskoleforbundet. Skolen
kan krevja refundering av evt. bruk av vikarar for møtetid i styret.
Folkehøgskoleforbundet dekker nødvendige ekstrautgifter til reise- og opphald i
samband med møte i styret.
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Prosedyre for gjennomføring av landsmøtet
•
•
•
•
•

•

Registrering/navneopprop ved møtestart. Opplyse om antall stemmeberettigede.
Landsmøtedeltakere som forlater landsmøtet under forhandlingene legger igjen stemmelapp
med sitt nr. hos fullmaktsnemnda, slik at det til enhver tid er oversikt over antall
stemmeberettigede i salen.
Alle medlemmer av Folkehøgskoleforbundet har tale- og forslagsrett. Stemmerett har kun valgte
delegater og forbundsstyret med vararepresentanter (j.fr. vedtektene §8).
Landsmøtet ved møtelederne kan gi andre tale og forslagsrett.
Delegatene/deltakerne ber om ordet ved å gi tegn med deltakernummeret (på eget ark i
deltakermappene). Det kan normalt bes om innlegg ved én finger, replikk med to fingre og «til
forretningsorden» ved timeout-signal. Deltakere som ber om ordet til forretningsorden, skal ha
ordet umiddelbart.
Møtelederne avgjør fra sak til sak eventuelle begrensninger i taletiden, åpning for replikker, og
når strek skal settes for debatten, og opplyser om dette.

•

De som gis ordet presenteres med fullt navn av møteledelsen.

•

Møtelederne kan inndele debatten i temaer og opplyser om dette.

•

Når strek er satt, kan deltakere bare ta ordet til forretningsordenen, for eksempel
avstemningsordningen, ikke til selve saken.

•

Alle forslag til avstemning skal (også) framsettes skriftlig.

•

Stemmesedler til alle valg deles ut i deltakermappene ved møtets start.

•

Vedtak, utenom vedtektsendringer, treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

•

Møtelederne kan tegne seg på talerlista, og delta i debatten – fra talerstolen.

•

Det bør synges med passelige mellomrom!

•

Avtroppende tillitsvalgte takkes for innsatsen.

Vedtatt av forbundsstyret 9. september 2019.
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Retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøter
1. Møteledelsen informerer om rammer og prosedyrer for valget (punktene her under).
2. Valget foregår etter Folkehøgskoleforbundets vedtekter, § 10 Forbundsstyret:
10.2: Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege medlemmene.
Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer.10.3: Landsmøtet vel leiar ved
særskilt val. Val skal vere skriftelege dersom det er fleire forslag til leiar, styremedlemmer eller
varamedlemmer. Styret vel seg imellom nestleiar og sekretær.
10.4: Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter til
vanleg i styret, men utan røysterett.
I pkt. 3 i retningslinjer for valgnemnda heter det:
Valgnemnda skal ha forespurt sittende styreleder, styrerepresentantene, varamedlemmer og
utvalgsmedlemmer som er på valg på det kommende landsmøte om de tar gjenvalg, senest 3
måneder før landsmøtet. Leder kan normalt ikke stille til gjenvalg mer enn 3 ganger (maksimalt
8 år som leder). Styre-, varamedlemmer til styret og utvalgsmedlemmer kan normalt ikke stille til
gjenvalg mer enn to ganger (maksimalt 6 år som styre- og/eller varamedlem) i hver posisjon.
3. Valgnemndas leder gjør kort rede for nemndas arbeid for landsmøtet, og hva valgnemnda skal innstille
kandidater til: Leder, 4 styremedlemmer, 3 varamedlemmer, 4 medlemmer i utvalg for praktisk
personale, 4 medlemmer i lærerutvalget, 2 medlemmer i skoleutviklingsutvalget og 3 medlemmer i ny
valgnemnd.
4. Valgnemndas kandidater er på forhånd presentert skriftlig i utsendte landsmøtepapirer.
5. Det åpnes for benkeforslag på kandidater. Benkeforslag må være avklart på forhånd med aktuelle
kandidater.
6. Valgnemnda informerer om styremedlemskandidater som eventuelt ikke velges, også stiller til varaplass.
7. Tillitsvalgte bør ikke ha flere tillitsverv i Folkehøgskoleforbundet samtidig enn det som følger av det
aktuelle tillitsvervet.
8. Møteledelsen informerer om hvem som er i tellekorpset.
9. Stemmesedler er lagt inn i landsmøtedeltakernes mapper på forhånd.
10. Valgene foretas. Valg der det ikke er konkurrerende kandidater kan velges ved akklamasjon.
• Valg av Folkehøgskoleforbundets leder for 2 år.
• Valg av 4 medlemmer i forbundsstyret for 2 år. Dersom det er fremmet forslag om flere enn fire
kandidater velges styremedlemmene ved at delegatene skriver opp fire av kandidatenes navn på
stemmeseddelen. De fire som har fått flest stemmer og samtidig tilfredsstiller §10.2 er valgt som
styremedlemmer.
• 3 varamedlemmer til forbundsstyret velges for 2 år etter samme prosedyre som for
styremedlemmer. Kandidater som evt. ikke fikk plass i styret, spørres om de stiller som kandidater
til vara.
• 4 medlemmer til lærerutvalget velges for 2 år etter samme prosedyre som for styremedlemmer.
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• 4 medlemmer til utvalg for praktisk personale velges for 2 år etter samme prosedyre som for
styremedlemmer.
• 2 medlemmer til skoleutviklingsutvalget velges for 2 år etter samme prosedyre som for
styremedlemmer.
• Valg av revisor etter innstilling fra styret (én kandidat og evt. ved akklamasjon).
• Valg av valgnemnd etter innstilling fra valgnemnda.
11. Møteledelsen informerer landsmøtet om resultatet av valgene underveis og samlet til slutt.
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