
 
 
 

 

Velkommen til  

FOLKEHØGSKOLEUKA 2022 
Fana folkehøgskule i Bergen, 8. – 11. august 

 

   

Kurs for nye lærere  

                                                                             Kurs for nye rektorer / skoleledere 

Krafttak for (kor)sang   

Mellom solskinn og ruskevær 

Praktisk kurs i fermentering og surdeigsbakst  

Praktisk personale, en ressurs utover eget fagfelt  

Elevråd som læringsarena    

Danning – kunsten å undervise i og med fag  

Frirommet #2 

 

  
 



 
 
 

KURSMENY 

Mandag 8/8 Tirsdag 9/8 

B
lo

n
d
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t 

Onsdag 10/8 Torsdag 11/8 

Kurs for nye lærere Kurs for nye lærere 

Kurs for praktisk personale Mellom solskinn og ruskevær 

Krafttak for (kor)sang Elevråd som læringsarena 

Danning – kunsten å undervise i og med fag Kurs for nye rektorer/skoleledere 

Praktisk kurs i fermentering og 

surdeigsbakst 
Frirommet # 2 

 Mandag 8. august  

08.00-09.00 Innsjekk 

08.00 – 08.45 Frokost  

09.00 – 09.30 Morgensamling  

09.45 – 12.00 Kurs  

12.00 – 12.45 Lunsj  

13.00 – 15.00 Kurs 

15.00 – 15.30 Kaffe med noe å bite i  

15.30 – 17.00 Kurs 

18.30 – 20.00 Middag  

18.00 – 00.00 Flamingo Bar (Quiz kl. 21.00)  

 

 Tirsdag 9.  august  

08.00 – 08.45 Frokost 

09.00 – 09.30 Morgensamling  

09.45 – 12.00 Kurs  

12.00 – 12.45 Lunsj  

13.00 – 15.00 Kurs 

15.00 – 15.30 Kaffe med noe å bite i  

15.30 – 17.00 Kurs 

18.00 – 19.00 Middag  

19.30 – 20.30 Utflukt til Blondehuset 

18.00 – 00.00  Flamingo Bar  

 
 Onsdag 10. august  

08.00-09.00 Innsjekk nye deltagere  

08.00 – 08.45 Frokost  

09.00 – 09.30 Morgensamling  

09.45 – 12.00 Kurs  

12.00 – 12.45 Lunsj  

13.00 – 15.00 Kurs 

15.00 – 15.30 Kaffe med noe å bite i  

15.30 – 17.00 Kurs 

18.30 – 20.00 Festmiddag – grillfest på tunet  

18.00 – 00.00 Flamingo Bar 

 

 Torsdag 11. august  

08.00 – 08.45 Frokost  

09.00 – 09.30 Morgensamling  

09.45 – 12.00 Kurs  

12.00 – 12.45 Lunsj  

13.00 – 16.00 Kurs 

16.00 – 17.00 Middag og takk for i år  

 

 Søndag 7. august  

15.00 – 19.00 Innsjekk 

19.00 – 20.00 Middag 

18.00 – 00.00 Flamingo Bar 

 



 
 
 

Velkommen til Folkehøgskoleuka 2022!  

Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2022!  
I år uten munnbind og avstand. Hurra!  
 
Årets arrangement finner sted: mandag 8. august til torsdag 11. august.  

Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med 

spennende og aktuelle kurs for deg som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en 

rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.  

Gjennom foredrag, kurs, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, festligheter, quiz, konsert, nye 

bekjentskaper og mere til, skal vi sørge for inspirasjon og faglig påfyll som en kickstarter på nytt 

skoleår. Vi har en svært kompetent gjeng som i år skal lede våre kurs. 

I år som i fjor arrangeres Folkehøgskoleuka i de vakreste omgivelser på ærverdige Fana 

Folkehøgskule i Bergen.  

I år kan vi tilby følgende kurs: 

 

- Kurs for nye lærere  
- Kurs for praktisk personale  
- Krafttak for (kor)sang  
- Danning – kunsten å undervise i og med fag 
- Praktisk kurs i fermentering og surdeigsbakst  
- Mellom solskinn og ruskevær 
- Elevråd som læringsarena  
- Kurs for nye rektorer/skoleledere  
- Frirommet #2   

 

 

Alle våre kurs varer i to dager med unntak av kurs for nye lærere som varer i fire dager. Du har derfor 

mulighet til å delta på to kurs om du tenker å bli hele uken, noe vi selvsagt håper du har lyst til. All 

informasjon om hvert enkelt kurs finner du i denne folderen. Alle priser inkluderer kursavgift, kost og 

losji. Vi tilbyr tilknytningsdøgn for dere som kun har mulighet til å delta på et kurs. Vi håper likevel på 

at de fleste velger å være med hele uken. Det er vår anbefaling for størst utbytte!  

Bindene påmelding innen 11. juni via denne lenken: https://forms.office.com/r/eDf0vCHsjU  

 

Har du spørsmål eller behov for assistanse ifm. Påmelding, ikke nøl med å ta kontakt med oss. 

Kontakt Espen Bråten Kristoffersen via epost: espen@folkehogskole.no, eller telefon: 464 20 909.  

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til Folkehøgskoleuka 2022! 

 

Med beste hilsen 

Angelina K. Christiansen      Espen Bråten Kristoffersen          Tore Haltli 
generalsekretær          rådgiver for pedagogisk utvikling             rektor, Fana fhs 

  

https://forms.office.com/r/eDf0vCHsjU
mailto:espen@folkehogskole.no


 
 
 

KURS FOR NYE LÆRERE (DEL 1) 

 

8. - 11. august  

 
Som ny, eller relativt ny, i folkehøgskolen er du kommet til et annerledes skoleslag. Folkehøgskolen 

har eksistert i mer enn 150 år i Norge og med egen lov. Hverdagen på skolene har lett for å sluke deg 

og dine kolleger. I samarbeid med Fana folkehøgskole inviterer derfor Folkehøgskoleforbundet deg til 

et firedagers introduksjonskurs sammen med andre nye kolleger fra egen og andre folkehøgskoler. 

Om du er helt ny eller relativt nyansatt i folkehøgskolen de seneste årene vil du gjennom foredrag, 
workshops, oppgaver, samtaler og sosialt samvær lære mer om skoleslagets idégrunnlag og historie, 
folkehøgskolepedagogikk, etiske utfordringer i hverdagen, og ellers dele forventninger og 
utfordringer. Med andre ord, du vil bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole. 
Samtidig vil du få trening i noen praktiske pedagogiske grep til hverdagen i folkehøgskolen, og bygge 
nettverk med kolleger på andre skoler. Det vil også bli en innføring i bærekraftvedtaket og 
globalvettreglene.  

Kurset følges opp med en avsluttende todagers samling i januar 2023, Kurs for nye lærere (del 2). 
 
-Dette blir en flying start på din karriere som folkehøgskolelærer!  
 
 

 
  Tor-Erik Moen er lærar i historie, idrett og frlluftsliv 

med fordjupning i ski og tropisk friluftsliv. Utdanna 

arktisk naturguide (frå Svalbard) og særs glad i å vere 

ute i natur. 10 års arbeide med ferietilbud for barn og 

unge. Bodd over lengre tid i New Zealand, Svalbard, 

Dominikanske republikk og Grønland. Etter 10 år på 

Sunnmøre ser eg moglegheiter i alle årstider, då 

spesielt leik, surf, ski, klatring og sykling. Tilsett ved 

Møre Folkehøgskole sidan 2012 og er no linjeleiar for 

Ekstremsport Sunnmørsalpane. 

Kjetil Hallre er trommeslager, låtskriver og sanger. 
Kjetils band var signert med Warner Publishing og har 
mange utgivelser bak seg med bl.a. nominasjoner til 
spansk Goya, Berlin Music Video Awards og Victor 
Greenberg Jazz Award. Han har også gitt ut 
soloalbum. Musikkutdanning fra Liverpool Institute 
for Performing Arts (LIPA) og mastergradskurs i 
pedagogisk ledelse for folkehøgskolen.  Avslutter i 
disse dager folkehøgskolens praktisk-pedagogiske 
utdanning. Kjetil er ansatt ved Ringerike 
Folkehøgskole. 

Pris: 6.300, -  
Kursavgift og opphold 

 
Kurs ved: Kjetil Hallre   

og Tor-Erik Moen 

Noen av temaene på årets kurs:  

• Hva er en folkehøgskole og  

hva er en god folkehøgskolelærer?  

• Folkehøgskolenes historie  

• Samtale om danning i folkehøgskolen 

• Hva gjør vi med elevene? 

• Etiske utfordringer i lærerrollen 

• Hva er sosialpedagogisk arbeid? 

• SØT-modellen som konfliktløser 

• Erfaringsutveksling 



 
 
 

PRAKTISK PERSONALE, EN RESSURS UTOVER EGET FAGFELT 
 
8. – 9. august  
 
Internatet er en viktig danningsarena, der du som praktisk personale er en viktig ressurs. Ofte treffer 
denne ansattgruppa lettere enkelte elever og elevgrupper, og i de praktiske  
situasjonene er du en verdifull ressurs i møtet med den enkelte. Mange har et ønske og et behov for 
å i større grad forstå og få ta del i elevenes danningsprosess, men er usikre i møtet med elevene og 
etterlyser mer kunnskap og kompetanse på området.  

Som praktisk personale møter du elevene i både formelle og uformelle situasjoner, og vi ønsker med 
dette kurset å gi deg mer kunnskap og forståelse for hva som skjer i disse møtene og hvilket 
potensiale som finnes. Vi vil lete frem de gode suksesshistoriene og se hva vi kan lære av hverandre. 
Erfaringsdeling blir et viktig bidrag gjennom disse dagene, og du vil bli godt kjent med andre 
folkehøgskoleansatte rundt om i landet, noe du også vil kunne ha glede av senere. 
 
Vi ønsker å inspirere og motivere, og vil med dette kurset forsøke å gjøre deg bedre rustet til å bidra i 
danningsarbeidet på egen skole. Kurset passer både for nye og mer erfarne ansatte på internat, 
kjøkken, renhold, vaktmester og kontor og for andre som er nysgjerrige på hvordan praktisk 
personale kan bli en ressurs utover deres eget fagområde.  
Innholdet er lagt opp slik at du kan delta på kurset også om du har vært deltaker tidligere. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Pris: 2.990, -  
kursavgift og opphold 

 
Kurs ved: Kristin Smith 

Innhold  
• Samtalen  

- I folkehøgskolehistorisk sammenheng 

- I møte med eleven 

- Som veiledning 

• Hvilke muligheter ligger i stillingen?  

- Rammer og betingelser 

- Forventningsavklaring 

• Danning 

- Idé- og prinsipprogram 

- I praksis 

• Praktisk personale – en ressurs utover eget fagfelt 

• Erfaringsutveksling, vi deler og stjeler  

Kristin Smith er administrasjonsleder 
ved Ringerike folkehøgskole, samt 
nestleder for styret i 
Folkehøgskoleforbundet. 



 
 
 

 

DANNING – KUNSTEN Å UNDERVISE I OG MED FAG  
 
8. – 9. august  
 
Gjennom samtale, teori, presentasjoner og praktiske øvelser skal vi på dette kurset bli klokere på hva 
vi mener når vi snakker om danning, og hvordan vi prøver å realisere dette i det daglige arbeidet og i 
undervisningen på folkehøgskolene.  
 
På de danske folkehøgskoler er det et lovkrav, at 50 % av den enkelte elevs undervisning skal være   
”undervisning av bred almen karakter”. Det betyr at det ikke er nok å undervise i faget som en ren 
ferdighetstilegnelse på fagets egne premisser, men at man samtidig må undervise med faget i form 
av perspektiver som åpner for danning. Dette kravet har hatt stor betydning for de danske 
folkehøgskolene, hvor lærere og ledere skal kunne dokumentere hvordan de ulike fagene og det 
totale folkehøyskoleoppholdet lever opp til kravet om undervisning av bred almen karakter.  
 
Med utgangspunkt i de danske erfaringene – og frustrasjonene – skal vi i et norsk perspektiv 
undersøke og diskutere hvordan danning kommer til uttrykk i ulike fag. Vi skal også se på hvordan vi 
kan bli flinkere til å forstå, identifisere og aktivere danningsdimensjonene ved undervisningen uten at 
elevene mister interessen, og uten å «akademisere» folkehøgskolen.   
 
Vi skal jobbe konkret med egen praksis og undervisning, og samtale rundt hva som er 
folkehøgskolens oppgave og hva vi forstår med danning i folkehøgskolen i 2022. 

 
 
  

Pris: 3.200,-  
Kursavgift og opphold  

 
Kurs ved: Jonas Møller  

Kursleder er Jonas Møller, som er 
medforfatter av boken 
«Folkehøgskolepedagogikk – en fortelling 
om livsopplysning i praksis». Han er 
tidligere folkehøgskolelærer, inspektør og 
jobber i dag som pedagogisk konsulent i 
Folkehøjskolernes Forening, hvor han 
blant annet er ansvarlig for kurs og 
etterutdanning for danske 
folkehøgskolelærere. 
 



 
 
 

KRAFTTAK FOR (KOR)SANG 
 

8. – 9. august   
 
Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk og skaper energi, opplevelser og fellesskap. I et samfunn der 
mange ansatte i barnehager og skoler ikke føler seg trygge på å lede sang, har folkehøgskolene blitt 
en betydningsfull arena for elevene til å opparbeide seg et sangrepertoar som de kan ta med seg 
gjennom hele livet. Folkehøgskolene har også en sentral rolle i å opparbeide mestringsfølelse hos 
elevene slik at de opplever at deres stemme er bra nok til å delta i sangen! 
 
Dette kurset vil være særlig rettet mot de som jobber med korene på folkehøgskolene. På absolutt 
alle nivåer. Det passer også for deg som ønsker å lære mer om sang og skolekor.  
Kurset vil bestå av foredrag, praktiske øvelser og samtaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle har studert utøvende sang og sangpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole. Han har også 

studert administrasjon og ledelse på samme sted, i tillegg til idehistorie ved UiO. Jarle har en 

Executive Master of Management fra BI med fordypning i strategi, organisasjonspsykologi og 

økonomi. Etter studiene jobbet Jarle som sanger, kordirigent og sangpedagog. Han har skrevet 

boken «Korsang for alle» utgitt av Norsk Musikkforlag AS, og har vært konsulent for tv-serien 

«Fengselskoret». Jarle var daglig leder for Modus: senter for middelaldermusikk, før han i 

2010 ble leder for Kirsten Flagstad Festival på Hamar. Jarle var også prosjektleder for  

Flagstad-jubileet 2013. I tillegg å jobbe for Krafttak for sang dirigerer han  

Det Norske Sjømannskor. Jarle startet som leder for Krafttak for sang i august 2015. 

 

Krafttak for sang er en samhandlingsplattform 

med 27 partnere. FHF er en av disse. Sammen 

utvikler vi forskningsbaserte kurs, konferanser, 

fagdager, ressursbanker og programmer. KrFS er 

støttet av Kulturdepartementet, og har 

tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke 

sangtradisjoner- og sangglede landet rundt.  

 

 
Pris: 2.990, -  

Kursavgift og opphold 
 

Kurs ved: Jarle Flemvåg 

Sentrale temaer er: 

• Generell stemmebruk/ 
sangteknikk                                                             

• Hvor lede skolekor i praksis 

• Hvordan legge opp øvelsene 

• Forskjellige typer fellessang 

• Hvordan sette samme konserter 

• Rekruttering   

• Sangens betydning for 
enkeltmenneske og samfunn 

• Stemmeskam 

• Skolekoret som en ressurs for 
hele folkehøgskolen  

 

http://www.krafttakforsang.no/samarbeidspartnere/


 
 
 

PRAKTISK KURS I FERMENTERING OG SURDEIGSBAKST 

8. – 9. august  
 
Fermentering av grønnsaker har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Fra gammelt av var 
fermentering en viktig måte å konservere mat på, mens det i våre dager handler vel så mye om helse 
og smak. Bård Watn har drevet med forskjellige typer fermentering i mange år og har de siste årene 
hatt kurs, workshops og foredrag om emnet.  
 
Bruken av gjær til bakst er ikke noe nytt, men den kjappe tørr- eller ferskgjæren vi kjøper i butikken 
er avlet frem for å være så raskt arbeidende som mulig. Dette går på bekostning av nedbrytningen av 
vanskelig fordøybare emner i kornet og også av utviklingen av smak i brødet. På kurset kommer vi til 
å starte og avslutte forskjellig bakeprosjekter med surdeig. Alle deltagerne får med seg sin egen 
surdeig hjem, sammen med kunnskap om hvordan å ta vare på og bruke den. 
 
Kurset anbefales for absolutt alle, men ved stor interesse vil vi prioritere kjøkkenpersonalet.  
 
Bård Watn er musiker, bonde og foredragsholder. Arbeidsdagene spenner seg derfor fra å stå på 
scenen til å undervise om gjærende substanser til å ligge på knærne i en åker sammen med 
andelshavere hjemme på gården. Alt i alt er det som regel andre mennesker til stede, og det er en av 
de røde trådene i livet for Bård. Folk, og møtene mellom dem, gjerne med kunnskapsoverføring alle 
veier. 
  

 

 

  

Pris: 3.500, -  
Kursavgift og opphold 

 
Kurs ved: Bård Watn  

Innhold på kurset 

• Ulike måter å fermentere på 
• Kunsten å fermentere og bake til mange 
• Hva kan du bruke fermenterte grønnsaker til?  
• Helseaspektet ved fermentering  
• Praktisk matlaging  
 



 
 
 

ELEVRÅD SOM LÆRINGSARENA  
 

10. – 11. august  
  
 

Selveste Grundtvig skrev om elevrådene «thi Dette vilde baade i det Hele være Oplysnings-Værket 

tjenligst, og i Særdeleshet give Stats-Forfatningen langt mere Anskuelighet» (Hareide, 1972). Allerede 

på Grundtvigs tid ble dermed elevrådet anerkjent som en del av elevenes politiske danning, og de 

første folkehøgskolene spilte sin rolle i den tidlige demokratiseringen av Norge.  

På dette kurset vil vi utforske hvordan elevrådene kan fungere som en læringsarena for alle elevene. 

Utgangspunktet er at det bør være et læringsutbytte å være medlem av elevrådet. I tillegg må det 

være et læringsutbytte for alle elevene på skolen. Et viktig spørsmål vi skal jobbe med er «Hvordan 

kan elevrådet være slik at det oppleves som en demokratisk erfaring som styrker alle elevenes 

mestringstro?». På den måten kan vi koble temaene elevråd og demokrati sammen med 

medborgerskap og livsmestring. Workshopen organiseres slik at det blir både faglig påfyll, 

diskusjoner og det hele skal resultere i konkrete grep man kan ta med seg til sine skoler.  

 

 
 
Kursholderen er Bjørnar Østerhus Dahle som er rådgiver i undervisningsavdelingen i Raftostiftelsen. 
Han er statsviter og skrev sin masteroppgave om elevrådsvalg i den videregående skolen. Han har 
også jobbet med konspirasjonsteorier, kontroversielle temaer og 22. juli-undervisning.  
 

 
 
 
  

 

Pris: 2.990, -  
Kursavgift og opphold  

 
Kurs ved: Bjørnar Ø. Dahle  



 
 
 

MELLOM SOLSKINN OG RUSKEVÆR – STYRKING AV ELEVENES PSYKISKE HELSE 
 
10. – 11. august  
 
En velfungerende skole styrker elevenes trivsel. God psykisk og fysisk helse er en del av FNs 
bærekraftmål.  
  
Dette kurset inviterer skoler til å arbeide bevisst med å styrke elevenes psykiske helse og gi 
personalets kunnskap og metoder til å møte elevenes behov i skolehverdagen.   Det er et praktisk 
rettet kurs der målet er at deltagerne reiser tilbake med opplegg og ideer som lett kan settes i 

gang på egen skole. Kurset ledes av Benedicte Hambro som har jobbet i folkehøgskolen i over 30 år. 
Hun er nå ansatt som internatleder ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole.  
 

 

 

 

 

 

  

Mellom solskinn og ruskevær  

var opprinnelig et pilotprosjekt ved seks frilynte skoler. 

Fokuset i prosjektet var å styrke elevenes psykiske 

helse.  Modellen med grønn, gul og rød sone - der grønt 

er elever med god psykiske helse, gult er elever i 

faresonen og rødt er elever som trenger mer enn det 

skolen kan gi –viste seg å være et godt utgangspunkt. 

I arbeidet med prosjektet møtte skolene eksperter fra 

flere fagområder og konklusjonen på prosjektet er at 

folkehøgskolen står sterkeste i det som er skoleslagets 

kjennetegn – det store fellesskapet.  Ingen elever 

vokser alene på rommet.  De må fanges opp og bli med 

i fellesskapet fra første dag.  Vi har en unik sjanse til å 

møte den enkelte elevs behov, og vi må aldri miste 

troen på at det er sammen med de andre elevene og 

personalet at elevene kan utvikle seg og bli tryggere på 

seg selv.   

«Mellom solskinn og ruskevær» er ferdig og nå skal 

skolelandskapet nyte godt av erfaringene som ble gjort.  

Målet er at flere skoler skal få sjansen til å se på egen 

virksomhet og få råd til å utvikle repertoaret sitt i 

grønn, gul og rød sone.   

 

Pris: 2.990, -  
kursavgift og opphold 

 

Kurs ved: Benedicte Hambro 
 



 
 
 

KURS FOR NYE SKOLELEDERE 
 

10. – 11. august  
 

Som ny, eller relativt ny skoleleder (rektor, assisterende rektor/inspektør) i folkehøgskolen er du nå 

leder i et annerledes skoleslag, og har derfor en særegen lederutfordring. Hverdagen på en 

folkehøgskole er ikke helt som på andre skoler, spesielt siden elevene bor på skolen, som fører til 

utvidet arbeidsdag for lærerne, og at du har flere ansatte i gruppen praktisk personale som jobber i 

turnus. Folkehøgskolen har egen lov og tilskuddsmodell, som skiller seg fra andre skoleslags 

lovregulering på flere punkter.  

 

Gjennom foredrag, samtaler og sosialt samvær vil du lære mer om skoleslagets tradisjon og historie, 

lov og forskrift, økonomi, hvor du kan hente hjelp i ulike saker, perspektiver på dannelse i 

folkehøgskolen, etiske utfordringer og ellers dele forventninger og utfordringer om din nye jobb med 

kolleger i samme situasjon. Med andre ord vil du bli kjent med grunntenkningen og rammevilkår i 

norsk frilynt folkehøgskole, noe som vil bidra til at du blir litt tryggere i din nye jobb. 

 

Kursleder Angelina K. Christiansen er generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet. Vi inviterer også inn 

andre vi tenker at dere kan ha glede av å møte. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pris: 2.990, - 
Kursavgift og opphold 

     
Kurs ved: Angelina Christiansen 

Noen av temaene på årets kurs:  

• Hva er en folkehøgskole?  

• Folkehøgskolenes historie  

• Danning og pedagogisk ledelse  

• Folkehøgskoleloven med forskrifter 

• Økonomi i folkehøgskolen 

• Styrearbeid og styrets ansvar 

• Lønns- og arbeidsvilkår 

• Årshjul for folkehøgskoleåret 

• Erfaringsutveksling 



 
 
 

FRIROMMET – DEBATTPILOT #2 
 
10. – 11. august  
 

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt folkehøgskole i 
Norge. Målet er å styrke den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom der det er rom for 
refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, 
engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre 
og bærekraftig samfunn. 

Dette er en friromsdebatt 

I friromsdebattene involverer vi både de som sitter i salen og debattantene. Målet med debatten er 

ikke å kåre vinnere og tapere, men å skape felles refleksjon og legge til rette for nye initiativer. 

For å få til dette bruker debattlederne en fast metode hvor vi først klargjør frontene og uenighetene. 

Deretter legger vi til rette for refleksjon, før debatten avsluttes med en runde for å få frem gode 

initiativer og forslag til veien videre. 

Dette lærer du på kurset 

På kurset vil du få de verktøyene du trenger for å lede debatten og anledning til å øve deg som 

debattpilot i trygge rammer.  Vi går kort gjennom de grunnleggende prinsippene for debattformen og 

gjennomfører deretter en rekke testdebatter med påfølgende samtaler om hvordan det gikk.  

Materiell til friromsdebatter 

Kursdeltagerne vil få utdelt materiell som gjør det til en lek å gjennomføre debatter på egen skole 

etter endt kurs. Du vil blant annet få enkle maler for pressemeldinger og invitasjoner, kjøreplan for 

debattene og nyttig markedsføringsmateriell. 

Forberedelser til kurset 

I forkant av kurset får alle deltakerne tilsendt et hefte som beskriver debattformen. For å få best 

mulig utbytte av kurset, bør du sette deg inn i dette før du kommer.  

Målgruppe 

Kurset et oppfølgingskurs til fjorårets kurs i friromsdebatt. Fjorårets ferske debattpiloter oppfordres 

til å melde seg på. Kurset er imidlertid åpent for alle som vil prøve seg som debattpilot i en 

friromsdebatt.  

 
Kurset ledes av Tore Haltli, rektor ved Fana folkehøgskole. 
 
For mer informasjon: https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/frirommet/  

 
 
 
  

 

Pris: 1.700, - 
Opphold (ingen kursavgift) 

 
Kurs ved: Tore Haltli  

https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/frirommet/


 
 
 

FELLES SPASERTUR TIL BLONDEHUSET MED KONSERT OG BOBLER 
 
9. august  
 
 
Blondehuset er et gammelt Bergenhus som tidligere stod i Haukelandsveien 29, men da Haukeland 

sykehus skulle utvide i 1973 måtte huset rives. Det ble tatt ned planke for planke, nøye målt og 

tegnet av, det hele overvåket av Gamle Bergen museum. Materialene ble lagret i en gammel løe på 

Milde i mange år. Takket være initiativ fra Bjarne Rieber og Jacob Neumann ble huset gjenreist i 

Arboretet i 1992. 

 Vi vet ikke når huset ble bygget, men historien kan i alle fall føres tilbake til 1840-årene. Da het det 

"Pakterboligen" og lå på Nedre Treet under Haukeland. Gassverksdirektør Peter Wilhelm Neumann 

kjøpte huset i 1863 og døpte det "Solbakken", og her tilbrakte Neumann-familien somrene fram til 

1909. Da ble det overtatt av Lorentz Olai Monsen Fantoft. Familien Fantoft bodde i huset til det ble 

revet i 1973. Bergens Tidende satte da i gang en aksjon for å bevare huset. Huset er pusset opp 

innvendig og har fått et inventar i en stil fra anno 1880, takket være en generøs giver.  

 

Det blir bobler, akustisk minikonsert med Bård Watn og hyggelig samvær før vi spaserer tilbake til 

skolen og Flamingo Bar.   

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

,- 

Pris: 100,- 

Konsert og 

bobler 

 

Vi går i samlet 

flokk fra skolen 

klokken 19.30 

Arrangementet 

varer i  

ca. 1 time. 



 
 
 

POP-UP BOKHANDEL 
 
8. – 11. august  
 
Folkehøgskoleforbundet ønsker å bidra til ekstra inspirasjon til skolestart. Vi åpner derfor en mini 
pop-up bokhandel hvor du kan sikre deg gode bøker til en ekstra god pris gjennom hele uka. Her vil 
du også finne tidligere utgaver av magasinet vårt, informasjonsbrosjyrer og en og annen gammel 
bokskatt. Her kan du lese litt om våre to nyeste utgivelser som du også vil finne i hyllene.  
 
 
 

 
 
Å sende et menneske til månen 

Benedicte Hambro/Folkehøgskoleforbundet 2020 

Boka delt inn i åtte hovedkapitler, med en påfølgende 

praktisk del med opplegg, leker og spill.  Målet er å gjøre 

skolene og den enkelte ansatte mer bevisst på det som 

skjer på skolen. Boka tar også kort for seg prosjektet 

«Mellom solskinn og ruskevær», med forslag til opplegg 

som kan være med på å styrke elevenes psykiske helse og 

motvirke uhelse. Fortelling som pedagogisk metode, med 

en samling historier er blant annet også med.  

Folkehøgskoleuka pris: 300,- (Ordinær pris: 375,-) 

 

 

 

 Norsk Sangbok 

Folkehøgskoleforbundet/Cappelen Damm 2021 

Norsk sangbok er en skattekiste! Sangboka inneholder 

nesten 400 sanger i variert sjanger og stil. Sangene 

spenner fra enkle, små viser til større musikalnumre og 

komplekse, moderne popsanger. Her finner du aktuell pop, 

rock og jazz, sanger fra kjente musikaler og filmer, norsk 

folkemusikk, nasjonale og nordiske sanger, kjente salmer 

og julesanger, arbeidersanger, barnesanger og mye mer. 

Her er stoff som passer for undervisning, konserter, 

høytider, fester og årets tradisjoner.  

 

Folkehøgskoleuka pris: 475,- (ordinær pris: 615,-) 

  



 
 
 

REISEINFORMASJON 

 

Fana Folkehøgskule ligger i Bergen, og har vakker beliggenhet ved fjorden rett utenfor Bergen 

sentrum. Fra både Bergen sentrum og flyplassen er det gode forbindelser med buss og bybane ut 

til skolen.  

 

Om du reiser med fly:  
Du skal fly til BERGEN LUFTHAVN FLESLAND. Skolen ligger ti minutter med bil fra flyplassen. Du 
kan enten ta taxi, eller bybane og buss til skolen. Det billigste er å ta bybanen til 
Birkelandsskiftet og bytte til buss 53 mot Hjellestad-Milde. 
 
Om du reiser med tog: 
Tog er en enkel og miljøvennlig måte å reise på. Jernbanestasjonen ligger i Bergen sentrum. 
Herfra er det lett å ta seg til skolen med bybane og buss. Både bybane og buss går fra 
Bystasjonen like ved jernbanestasjonen. Skolen ligger om lag to mil sør for Bergen sentrum. 
 
Om du reiser med bil:  
Kjører du bil kan du kjøre E39 sørover mot Bergen Lufthavn, Flesland. Følg veien mot Flesland inn 
på Rv 580, ta så av mot Hjellestad (Fv 556), og sving deretter til venstre mot Milde når veien 
deler seg. Etter et par kilometer ser du skilt mot folkehøgskolen der du skal ta av til venstre opp 
mot skolen. 
 
Bybanen og buss:  
Ta Bybanen mot Flesland til Birkelandsskiftet. Bybanen har hyppige avganger, og i løpet av en 
god halvtime er du i Birkelandskiftet. Der bytter du til buss 53 Hjellestad/Milde og går av på 
holdeplassen Fana folkehøgskole.  
 
Sjekk bussavgangene på www.skyss.no før du reiser, så slipper du ventetid på Birkelandsskiftet. 
I rushtiden går det direktebuss fra sentrum til skolen. Ta buss 53 HJELLESTAD/ MILDE. 
Bussholdeplassen ligger rett nedenfor skolen. 
 
Adresse: 

Mildevegen 190, 5259 Hjellestad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Velkommen til sommerens vakreste eventyr! 
  

http://www.skyss.no/


 
 
 

 

GENERELL INFORMASJON 

 

• Påmelding skjer her: https://forms.office.com/r/eDf0vCHsjU  

• Dersom et kurs har for få påmeldte, kan kurset avlyses. Du vil da kunne få tilbud om å 

delta på et annet kurs.  

• Om du ønsker å dele rom med en kollega gi oss beskjed i påmeldingsskjemaet. Ingen rom 

har eget bad/wc.   

• Alle kurspriser inkluderer kost, losji, sengetøy og håndklær. 

• Det blir grillfest på onsdag. Det er lov å pynte seg. 

• Det vil være mulig å sjekke inn på Fana folkehøgskole fra søndag klokken 15.00. 

Det serveres kveldsmat klokken 19.00. Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet må du 

huske å bestille tilknytningsdøgn ved påmelding.   

• Tilknytningsdøgn koster 820,- og inkluderer middag og frokost. 

• I Flamingo Bar vil det være mulig å kjøpe øl, vin og enkel snacks. 

• Det vil være tilgang på kaffe, frukt og vann gjennom hele dagen.    

• Det er en 30 minutters gåtur til nærmeste matbutikk, så det kan være lurt å gjøre 

nødvendige innkjøp på forhånd.  

• For adm. spørsmål ta kontakt med Fana folkehøgskule. 

• Vi tar forbehold om endringer i programmet.  

• Alle priser er oppgitt i enkeltrom. Dobbeltrom gir 200,- i prisavslag pr. natt.  

• Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.   

 

Mildevegen 190, 5259 Hjellestad 

Tlf.: 55 52 63 60 

Epost: fana@fanafolk.no 

www.fanafhs.no 

 

 
 

Brugata 19, Pb. 9140, 0133 Oslo 

Tlf.: 22 47 43 00 

Epost: fhf@folkehogskole.no 

www.folkehøgskoleforbundet.no 

 

 
 

https://forms.office.com/r/eDf0vCHsjU
mailto:fana@fanafolk.no
http://www.fanafhs.no/
mailto:fhf@folkehogskole.no
http://www.folkehøgskoleforbundet.no/

