
Invitasjon  til 

Lederforum 2021  
med årsmøte i IF  

for rektorer, ass. rektorer/inspektører  
i frilynt folkehøgskole 

 
10.-12. november 2021, Hasle Oslo  

 



Velkommen  
til årsmøte i IF og Lederforum 2021 
for rektorer, ass. rektorer/inspektører  
ved de frilynte folkehøgskolene  

Årets lederforum og inspektørmøtet arrangeres i Oslo, på Quality 
Hotel Hasle Linie i Oslo.  

Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. 
Vi er glade for å kunne presenter et fyldig og relevant program som 
belyser viktige saker for frilynt folkehøgskole i tiden fremover.   

Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med en ny NOU for 
folkehøgskolen. Astrid Moen, inspektør ved Sund fhs. og medlem i 
utvalget for ny NOU, orienterer om arbeidet. Bjarne Kvam innleder 
til samtale med overskriften «Faglig kvalitet i et dannings
perspektiv».  

Alle skoler har blitt oppfordret til å lage en lokal klimaplan/
bærekraftplan for sin skole. Brita Phuthi orienterer om arbeidet og 
presenterer eksempler fra skoler som har laget egne planer.  

Årsmøtet i IF er fast post på programmet for Lederforum. Felles 
handlingsplan og tett samarbeid med IKF blir en av sakene.  

Inspektørene og ass.rektorene får eget program når rektorene er på  
årsmøte. Marianne Mørk Larsen holder kurs for dem med tema:  
Kommunikasjon som bygger relasjoner. 

Høstens stortingvalg har gitt oss en ny regjering og ny kunnskapsminister. 
Daglig leder i Folkehøgskolerådet Anne Tingelstad Wøien vil analysere det 
politiske bakteppet, det nye statsbudsjettet og hvilke konsekvenser dette kan 
få for folkehøgskolen.  

I en verden preget av konspirasjonsteorier og «fake news» er det vanskelig å 
vite hva man kan stole på. Faktisk.no er en ideell organisasjon som arbeider 
for en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale.  

Fredag er hovedfokuset rettet mot ungdom, rus og skolenes håndtering av 
dette. Advokat Bjørn Bråthen gir oss fakta om lover og regler. Anne Juberg 
fra NTNU i Trondheim har kunnskaper om ungdommenes forhold til ulovlige 
rusmidler, og vil presentere noe av dette på lederforum.  

Vel møtt! 

 Med beste hilsen  

Einar Opsvik Angelina K. Christiansen      Morten Eikenes     Dorte Birch  
 

Leder  Generalsekretær                   Leder                Daglig leder  
FHF    FHF                           IF                 IF 



Lederforum 2021 med årsmøte i IF   
Program  

Onsdag 10. november 

Kl. 11.30 Velkommen til Lederforum! 

Kl. 12.00 Arbeid med ny NOU v. Astrid Moen 

Kl. 13.00 Lunsj 

Kl. 14.30 Pedagogisk fokus: «Faglig kvalitet» i et  
     danningsperspektiv v. Bjarne Kvam 

Kl. 15.30 Gruppesamtale og oppsummering 

Kl. 17.00 Møte i rektorlaget, val av nytt styre 

Kl. 18.30 Felles middag 

Kl. 20.30 «Shit happens»  

 

Torsdag 11. november  

Kl. 08.30 Morgensamling v. Maria og Ylva fra Bømlo fhs. 

Kl. 09.00 Bærekraftvedtaket, oppfølging, lokal plan, eksempel fra 
     skoler, erfaringsdeling v. Brita Phuti 

Kl. 11.00 Informasjon om arbeidet i Nordisk folkehøgskoleråd  

Kl. 11.30 Lunsj 

Kl. 13.00 Årsmøte i IF / Inspektørmøtet 

Kl. 15.00 Nytt politisk landskap v. Anne Tingelstad Wøien 

Kl. 19.00 Festmiddag 

Kl. 20.30 Sangstund, ny sangbok!  

 

 

 

 

 

 

   

Fredag 12. november 

Kl. 08.30 Morgensamling 

Kl. 09.00 Faktisk.no 

Kl. 10.00 Rustesting og disiplinærsaker  
     v. Bjørn Bråthen 

Kl. 11.00 Ungdom, rusvaner og ulovlige rusmiddel  
     v. Anne Juberg. Gruppesamtale 

Kl. 12.30 Lunsj og avreise 

 

(med forbehold om endringer) 

 

Inspektørmøtet 
torsdag 13-16: 

Kommunikasjon 
som bygger  



Påmelding 
Påmelding innen 15. oktober:   
 
Påmelding: https://forms.office.com/r/x6TF6bqLCt 
 
Priser: 
Lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres i etterkant.  
 
Enkeltrom med helpensjon: NOK 1850,- pr. dag 
Dagpakke inkl. lunsj: NOK 750,- pr. dag 
Betaling direkte til hotellet.  
 
 
IF/FHF på tlf.: 22 47 43 00  
 

Brugata 19 — Postboks 9140 Grønland—0133 Oslo 
Tlf.: 22 47 43 00  - @-post: post@folkehogskole.no 
www.frilyntfolkehogskole.no 

Lederforum 2021 med årsmøte i IF  
10.-12. november 2021 Quality Hotel Hasle Linie—Oslo 
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