
Invitasjon  til 

Lederforum 2022  
med årsmøte i IF  

for rektorer, ass. rektorer/inspektører  
i frilynt folkehøgskole 

 
7.-9. november 2022, Gardermoen/Oslo  

 



Velkommen  
til årsmøte i IF og Lederforum 2022 
for rektorer, ass. rektorer/inspektører  
ved de frilynte folkehøgskolene  

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

Årets Lederforum blir todelt. For første gang starter Lederforum og 
kristen folkehøgskoles Rektorforum med en felles dag på Garder-
moen, mandag 7. november. Denne dagen er kun for rektorer.  
Hovedtema denne dagen blir ny NOU for folkehøgskolen.  
Utvalgsleder Rode Margrete Hegstad vil gi oss en presentasjon.  
Gunnar Birkeland og Astrid Moen, som er medlemmer i Folkehøg-
skoleutvalget vil også være tilstede.  

Thomas Braut Svendsen og Marie Halstensen fra advokatkontoret 
Storeng, Beck & Due Lund kommer for å tematisere skolereglement 
og disiplinærreaksjoner.  

På mandag ettermiddag blir vi installert på Quality Hotell 33 i Oslo. 
Inspektørene inviteres til å være med der fra tirsdag 8. november. 
Det blir denne dagen videre arbeid med utfordringer knyttet til rus 
på skolene, disiplinærreaksjoner og juridiske rammer. Vi får bl.a. 
besøk fra Hans Christian Nielsen fra Roskilde Festival Højskole. 

 

Årsmøtet i IF er fast post på programmet for Lederforum. Rektorene deltar 
på årsmøtet. Parallelt med dette har inspektører og ass. rektorer eget pro-
gram. De får besøk av Jørund Walseth som har spisskompetanse på karriere-
veiledning.  

Leder i Folkehøgskolerådet Anne Tingelstad Wøien er vår viktigste kontakt 
inn mot det politiske miljøet. Hun vil orientere om aktiviteten i rådet, og i 
Nordisk folkehøgskoleråd.  

Vi trenger stadig ny informasjon og inspirasjon for å være «i front for det 
grønne skiftet». Økopsykolog Per Espen Stoknes, som bl.a. er forfatter av 
boken «Grønn Vekst», gir oss et foredrag med fokus på vår adferd og mulig-
heter knyttet til klima- og miljøproblemene.  

Vi har i år for første gang på mange år opplevd nedgang i søkertallet til folke-
høgskolene. Dette byr på nye utfordringer og omstillinger for skolene og 
ledelsen. Vi vil den siste dagen bidra med en formiddag med fokus på  
endringsledelse, før vi avslutter Lederforum med en god lunsj.  

I tillegg blir det selvsagt morgensamlinger, samtaler, sang og god tid til sosialt 
samvær.  

Vel møtt! 

 Med beste hilsen  

Einar Opsvik Angelina K. Christiansen      Morten Eikenes     Dorte Birch  
 



Program Lederforum 2022 med årsmøte i IF   

Mandag 7. november - for rektorer i IF/IKF 

Kl. 10.00 Velkommen til Lederforum! 

Kl. 10.15 Presentasjon av NOU v. Rode Margrete Hegstad 

Kl. 11.00 Samtale om NOU v. Astrid Moen og Gunnar Birkeland 

Kl. 13.00 Lunsj 

Kl. 14.00 Felles avtaler mellom informasjonskontorene 

Kl. 15.00 Skolereglement og disiplinærreaksjoner  

v. Thomas Braut Svendsen og Marie Halstensen - SBDL 

Kl. 17.30 Avreise fra Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Kl. 19.00 Middag på Quality Hotel 33 

 

 

Tirsdag 8. november - for frilynte rektorer og inspektører 

Kl. 09.00 Morgensamling - Velkommen til inspektørene!  

Kl. 09.30 Folkehøgskolene og rus -  juridiske rammer 
Erfaringer fra dansk folkehøgskole - Rundebordsamtaler  

Kl. 12.00 Lunsj 

Kl. 13.00 Årsmøte i IF / Inspektørmøtet 

Kl. 15.00 Nytt fra Folkehøgskolerådet v. Anne Tingelstad Wøien 

Kl. 16.00 Inspirasjon i bærekraftsarbeidet v. Per Espen Stoknes 

Kl. 19.00 Festmiddag og sangstund 

 

 

 

 

 

 

   

Onsdag 9. november 

Kl. 09.00 Morgensamling 

Kl. 09.30 Ledelse i folkehøgskolen 

Kl. 11.30 Rundebordsamtaler 

Kl. 12.30 Lunsj og avreise 

 

(med forbehold om endringer) 

 

Inspektørmøtet 
tirsdag 13-16: 

Karriereveiledning 
for elever 

v/ Jørund Walseth 



Påmelding 
Påmelding innen 7. oktober:   
 

Trykk her for påmelding:  
 
Lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres i etterkant. 
 

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

Lederforum 2022 med årsmøte i IF  
7.-9. november 2022  

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Hans Gaarders vei 15, Gardermoen 

Hotellets nettsted finner du her: 

Quality Hotel 33 

Østre Aker vei 33, Økern Oslo 

Hotellets nettsted finner du her: 

Mandag 

https://forms.office.com/r/f3meNGc63x
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/clarion-hotel-oslo-airport/
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-33/

