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FOLKEHØGSKOLERÅDET
Årsmelding 2013
1.

Sammensetning av Rådet
Edgar Fredriksen, NKF, leder/nestleder
Øyvind Brandt, FHF, nestleder/leder
Kjell Konstali, IKF
Jorun Knapstad, IKF/Hilde Maria Espelid, NKF
Åsmund Mjelva, IF
Elin Evenrud, NF/Gry Husum IF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Underutvalg
Folkehøgskolerådet har i 2013 hatt to underutvalg i arbeid:
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget.
Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2013 hatt 6 rådsmøter

4.

Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 23 rundskriv i 2013. Alle rundskrivene er lagt ut på
Folkehøgskolerådets hjemmeside www.folkehogskole.no/fhsr

5.

Saker i 2013
5.1
Rektormøtet 2013
Rektormøtet 2013 ble gjennomført på Rica Nidelven i Trondheim i uke 2 sammen med et
administrasjonskurs første dagen.
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 2013. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene
kr. 4 787 000 i 2013.
5.3
Pu-midler
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2013
For 2013 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 398 003 kroner og følgende utbetalinger er gjort:
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Skolene
4. Ped. for de rike, rektormøte
5. Distriktsmøter
Sum
Overført til 2014

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

99 100
2 000 000
100 000
100 000
0
2 299 100
256 855
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5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2014
For 2014 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 722 000 (2 482 000 overført fra skolene og
240 000 overført fra tidligere år) og har gjort følgende tildelinger:
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Ped. for de rike, rektormøte
5. Distriktsmøter
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

153 900
2 320 000
200 000
50 000
2 723 900

5.3.3 Ny GIV
Syv folkehøgskoler fikk tildelt eksterne Ny GIV-midler og gjennomførte sommerkurs for 16-åringer i
2013. For 2014 er det ikke satt av midler til Ny GIV arbeid på folkehøgskolene.
5.3.4 Forskning – Borgen og Borgen
Folkehøgskolerådet tildelte i 2013 50 000 kroner til ekteparet Borgen og Borgen for forskning på
utdanningsgjennomstrømmingen for tidligere elever i folkehøgskolen. Rapporten forelå høsten 2013.
5.3.5 Søknad om forskningsmidler
Folkehøgskolerådet sendte i 2013 søknad til Kunnskapsdepartementet om midler til forskning på
folkehøgskolen. Søknaden ble dessverre avslått.
5.4
Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2013 hatt til disposisjon kr. 1 707 600 og betalt ut kr.1 542 627,- til vikar for
tillitsvalgt. Resten på kr. 164 973 er overført til forskningsprosjekt. Godkjent på rektormøtet i Bergen i
2014.
5.5
Oppholdspenger for 2014/2015
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2013/2014, vil det være
forsvarlig å øke prisene med 3,3 % for skoleåret 2014/2015. Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt
ut til skolene som rundskriv.
5.6
Kopinor
For 2013 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.
5.7 Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskolerådet har i 2013 hatt møter med politikk ledelse i KD. Både med den forrige og den
nåværende politiske ledelsen. Temaene har i hovedsak vært:
•
Midler til pionerprosjekt for ellever som mangler basiskunnskaper i realfag, norsk og
fremmedspråk.
•
Etter- og videreutdanningsmidler til lærere i folkehøgskolen.
•
Ønske om et ordinært og formelt videreutdanningstilbud i folkehøgskolepedagogikk.
•
Tilskudd justert i tråd med kostnads- og elevtallsutviklingen og flere elevplasser til
eksisterende skoler.
•
Forskning på elever som ikke har studiekompetanse det året de går på fhs, hva skjer
etter dette året.
•
Stipend for europeisk ungdom til å gå på fhs.
•
Jubileumsmarkeringer i 2014.
•
Nye folkehøgskoler, noe som betyr ytterligere økte elevplasser.
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5.8
Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2013 hatt flere møter, formelle og uformelle med politiker på Stortinget og i
partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Rådet møtte også en samlet Kuf-komité. De
fleste partiene har lagt inn avsnitt om folkehøgskolene i partiprogrammene.
5.9
Statsbudsjettet for år 2014
Forslaget til budsjett for folkehøgskolene i 2014 innebar kostnadsjustering på 3,5 %, men uten
elevtallsjustering. Beregnet elevtallsjustering skulle ført til nesten 5 mill. i tillegg.
5.10 Økonomi
5.10.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
Manglende konsekvensjustering av tilskuddet til folkehøgskolene har vært en gjentakende melding til
politikerne de siste 10 årene, også i 2013. Kostnadsjusteringen på 3,5 % i 2014-budsjettet var bra, men
den manglende elevtallsjusteringen fører til rundt 5 mill. færre til folkehøgskolene. Budsjetet for 2013
medførte en økning på 10 mill. pga. høyere elevtall, men prinsippet ble ikke videreført av den nye
regjeringen.
5.10.2 Kostnadsundersøkelse
Økonomiutvalget har også i 2013 gjennomført kostnadsundersøkelse ved skolene – se vedlegg.
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi.
5.11 Husleietilskudd
Folkehøgskolerådet har avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2013 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 57 620 865 som husleietilskudd i 2013.
40 355 879 ble betalt ut med en rentefot på 3,45 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og
17 264 986 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
For arbeidet har Rådet avsatt kr. 80 000 i tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet til dette.
Utdanningsdirektoratet har fulgt Rådets innstilling.
5.12 Beregning av elevtall/arbeid med NaviSentralbase
Folkehøgskolerådet har også i 2013 arbeidet med og kontrollsikret dataene i NaviSentralbase
5.13 Nye folkehøgskoler
Kristiansand folkehøgskole, Tustna folkehøgskole, Jotunheimen folkehøgskole, Eresfjord
folkehøgskole, Ørskog folkehøgskole, Skap folkehøgskole i Mandal og Sjunkhatten fhs. søkte om
godkjenning i 2013, men ingen fikk godkjenning til å starte opp i 2014 via regjeringens framlagte
forslag til statsbudsjett for 2014. Imidlertid la flertallspartiene i Stortinget inn 700 000 kroner til
Kristiansand folkehøgskole. Midlene disponeres i 2014 med tanke på oppstart i 2015. I tillegg har flere
andre interessenter vært i kontakt med Rådet i forbindelse med planlagte folkehøgskoleprosjekter.
5.14 Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på
vegne av Rådet – se vedlagte årsmelding.
Folkehøgskolerådet takker Internasjonalt Utvalg for innsats og godt utført arbeid.
5.15 Økonomiarbeid i folkehøgskolen
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av
Rådet – se vedlagte årsmelding.
Folkehøgskolerådet takker Økonomiutvalget for innsats og godt utført arbeid.
5.16 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2013 –
se vedlagte årsmelding.
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6.
Nordisk arbeid
Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd. I 2013 har
Folkehøgskolerådet hatt ledervervet i Nordisk folkehøgskoleråd fram til septembermøtet.
7.
Folkehøgskoleordbok
Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre
interesserte. www.folkehogskole.no/fhsr/

8.
Internettadresser
Folkehøgskolerådet:
Internasjonalt Utvalg:
Økonomiutvalget:
Fondet for folkehøgskolen:

www.folkehogskole.no/fhsr
www.folkehogskole.no/iu
www.folkehogskole.no/fhsr
www.folkehogskole.no/fhsr

Oslo 12. mars 2014

Øyvind Brandt /s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Vedlegg:
1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2013
2. Økonomiutvalget - årsmelding 2013
3. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2013
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Vedlegg 1

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2013 bestått av:
Vårsemesteret
Anders Hals, Sund folkehøgskole
Karine Risnes, Ringerike folkehøgskole
Marte Skauen, Haugetun folkehøgskole
Ato Owusu-Addo, Borgund folkehøgskole
Høstsemesteret
Anders Hals, Sund folkehøgskole
Karine Risnes, Ringerike folkehøgskole
Ato Owusu-Addo, Borgund folkehøgskole
Internasjonal sekretær (IS)
Strategiplanen for 2011-2014 har ligget til grunn for aktiviteter i 2013. Fagfelleprosessen av
Internasjonalt Utvalg (i regi av RORG-samarbeidet) ble fullført våren 2013 og var en vellykket
prosess. Arbeidet med fagfelleprosessen har ført til noen endringer i utvalgets arbeid, blant annet når
det gjelder kurs- og seminartilbud. Reisevirksomheten og besøk ved skoler og andre arrangementer er
fortsatt på et høyt nivå og har vært prioritert. Dette er et viktig arbeid, ikke bare for å nå ut til
ungdommen, men også for å holde kontakt med folkehøgskolene, og sette av tid til konstruktive og
inspirerende møter med ansatte for å få fokus på folkehøgskolens internasjonale engasjement. IU
ønsker å stimulere til debatt og komme med konkrete handlingsalternativer som gir følelsen av at det
er mulig å gjøre endringer som får gode konsekvenser lokalt og globalt. På møtene med ansatte og på
Pedagogikk for de rike (PfR)-seminarer med elevene har det blant annet vært fokus på Grønt Flagg og
Fairtrade-folkehøgskole sertifiseringene. Under er noen utdrag fra tilbakemeldinger etter PfRseminarer på spørsmålet: “Hva vil du ta med deg videre etter seminaret?”
Jeg vil tenke mer på hva jeg bruker penger på, hvor klærne kommer fra og prøve å kjøpe Fairtradeprodukter oftere, gutt 19-21, Bjerkely folkehøgskole
Bli mer bevisst energibruken min, fortelle andre om PfR og deres arbeid, og tenke over hvem som
lager produktene man kjøper og forholdene deres, jente 22-31, Lofoten folkehøgskole
At u-land har massiv gjeld som i stor grad påvirker deres økonomi. Verdensbildet – tenke at vi er alle
likeverdige, jente 19-21, Nordfjord folkehøgskole
Bevisstgjøring av min rolle i samfunnet, ta hensyn til miljøet og bevissthet rundt kjøpevaner, gutt 1921, Vefsn folkehøgskole
Nedenfor følger punkter for aktiviteter Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) og Internasjonal
sekretær (IS) har hatt i 2013.
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SKOLEBESØK
-

I 2013 har internasjonal sekretær (IS) hatt 21 skolebesøk. Reiseaktiviteten har foregått fra
Nordland i nord til Aust-Agder i sør, og fra Hedmark i øst til Hordaland i vest. Tematikk:
Pedagogikk for de rike, globale medborgere, bærekraftig utvikling, kulturforståelse,
produksjonsforhold i sør og Fairtrade, Grønt Flagg og andre handlingsalternativer. Under
skolebesøkene arrangeres også et møte med personalet hvor vi tar opp de samme emnene
som er behandlet i møte med elevene.

NETTVERKSMØTER/SEMINARER
-

Stiftelsen Idébanken: Flere samarbeidsmøter i løpet av 2013 om bærekraftig folkehøgskole.
Arrangerte et oppfølgende seminar 30. oktober «Synlige skritt mot synlige mål» for
folkehøgskoleansatte- og elever om bærekraftig utvikling.

-

Fairtrade Norge: IU har hatt kontinuerlig kontakt med Fairtrade Norge om Fairtradefolkehøgskolesertifisering, blant annet om oppfølging av folkehøgskoler etter besøk av IS.
Ved utgangen av 2013 var det 9 Fairtrade-folkehøgskoler i Norge.

-

RORG-samarbeidet: IS har deltatt på årsmøte, temamøter o.l. i RORGs (rammeavtaleorganisasjoner) og andre medlemsorganisasjoners regi. IU/IS har fortsatt å delta på møter i
RORGs skoleforum. IS deltok også på skrivekurs i september 2013, arrangert av RORGsamarbeidet.

-

Foundation for Environmental Education (FEE): IS har fremmet miljøsertifiseringen Grønt
Flagg som et godt handlingsalternativ for folkehøgskoler som ønsker å fokusere på
bærekraftig utvikling. IS har i den forbindelse hatt kontakt med FEE, som står bak
sertifiseringen, om oppfølging av skoler. Grønt Flagg – sertifiseringen har vært lite kjent
blant folkehøgskolene, men flere har fått interesse for ordningen. Manger folkehøgskole er
Grønt Flagg-skole, og Rønningen folkehøgskole har registrert seg og jobber for å bli
godkjent.

-

Studietur Kenya/Tanzania: IS var med bistandsklassen ved Fredly folkehøgskole til
Kenya/Tanzania 2 uker i januar for å få bedre innblikk i hvordan studiereiser legges opp og
gjennomføres. IS og IU har i 2013 kommet med innspill til skoler, ved ulike anledninger, på
valg av samarbeidspartnere i sør og innhold på studiereiser (jamfør fokus i bokprosjektet
«Reisens pedagogikk» i 2012).

-

Landsmøte:
IS deltok på Norsk Folkehøgskolelag (NF) sitt landsmøte ved Agder folkehøgskole i mars
og orienterte deltakerne om IUs arbeid.
IS deltok også på Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) sitt landsmøte ved Molde
folkehøgskole i slutten av mai. I løpet av landsmøtet deltok IS i panelsamtale om utdanning
og utvikling, åpen for allmennheten på Seilet hotell, sammen med blant andre tidligere
statsministre Kjell Magne Bondevik og Gordon Brown. IS tok her opp folkehøgskolenes
arbeid og tanker om hvordan vi kan bidra til kvalitetsutdanning både i nord og i sør.
Mellom 200-300 møtte opp og NRK var også tilstede. Deltakerne ble oppfordret til å skrive
en melding til utviklingsminister Heikki E. Holmås om hvorfor utdanning skaper utvikling,
med oppfordring til ministeren om å satse sterkere på utdanning. NKF/IU sendte disse
meldingene til utviklingsministeren i etterkant av seminaret.
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-

Nordisk vårkonferanse ved Nordiska folkehøgskole, Gøteborg: IS deltok på konferansen og
fikk bedre kjennskap til arbeidet til de nordiske folkehøgskolene.

-

Kurs for nytilsatte i folkehøgskolen (Folkehøgskoleforbundet, tidligere NF): IS redegjorde
for IU sitt arbeid på kurset i august og var tilgjengelig for samtaler med de nytilsatte
deltakerne.

-

Rektorforum x 2: IS orienterte om IUs arbeid på kristen og frilynt rektorforum 5. november.
IS deltok også på Folkehøgskolekonferansen som ble arrangert av folkehøgskolene
påfølgende dag, 6. november, i Oslo.

-

Internasjonalt seminar: Årets seminar ble arrangert 18.-20. september ved Sund
folkehøgskole, Inderøy. Tema for seminaret var «Global læring i folkehøgskolen», hvor vi
ønsket å rette fokus på deling av gode undervisningsopplegg på globale tema. Hver deltaker
fikk i oppgave å ta med to deltakende opplegg, som også ble lagt ut på IU sine nettsider.
Seminaret var åpent for ansatte i folkehøgskolen og 12 skoler deltok. Deltakerne fikk også
nye pedagogiske verktøy av Kristian Nødtvedt Knudsen, stipendiat ved program for
lærerutdanning på Norges teknisk - naturvitenskaplige universitet (NTNU).
Tilbakemeldingene fra seminaret var svært gode, og deltakerne ga uttrykk for at de hadde
fått faglig påfyll, utvidet nettverk og nye undervisningsopplegg til bruk på skolen.

-

Skrivekurs: IU arrangert et skrivekurs for globalt engasjerte folkehøgskoleansatte 28.
november i Oslo. Deltakerne fikk først tips og råd fra debattredaktør i Aftenposten, Erik
Tornes, før deltakerne jobbet i grupper med tekstmaterialet de hadde forberedt til kurset. IU
jobber for at folkehøgskolene skal bli tydeligere samfunnsaktører, blant annet ved å bidra i
offentlige samfunnsdebatter.

SENTRALE PROSJEKTER 2013
-

Pedagogikk for de rike (PfR): er den overordnede tematikken for fireårsperioden vi er inne
i. PfR er blitt et begrep utover folkehøgskole- bevegelsen siden starten i 2005. Andre
organisasjoner og skoler tar i bruk innhold og metode i sine sammenhenger og hjelper til
med å spre en oppdagelsesbasert undervisning hvor egenrefleksjon rundt våre levemåter og
hvilke konsekvenser den får for våre og andres liv, står sentralt. IS har vært på 21 besøk på
folkehøgskoler og holdt seminarer for elever i PfR.

-

Fairtrade-folkehøgskole: I løpet av 2013 ble 2 nye folkehøgskoler godkjent, og ved
utgangen av 2013 var det 9 Fairtrade-folkehøgskoler i Norge. Flere folkehøgskoler er godt i
gang med prosessen for å bli godkjent som Fairtrade-folkehøgskole. IS har også vært
medhjelper i prosessen for å teste ut det danske interaktive rollespillet «ToughRoad» på
Rønningen folkehøgskole. Spillet lar deltakerne få innsyn i ulike ledd i den globale
kaffehandelen og viser fordeler med Fairtrade-systemet. KFUK/KFUM Global søkte januar
2014 om tilleggstilskudd av Norad for å få lisens til å tilby spillet i Norge. IU støtter
søknaden, og folkehøgskolene er en av flere målgrupper for spillet. Folkehøgskolekontoret
har fortsatt å benytte Fairtrade-merkede varer og serverer Fairtrade-merket kaffe, te og
kakao.

-

Bærekraftig folkehøgskole: 30. oktober arrangerte IU og Stiftelsen Idébanken et
oppfølgende seminar for folkehøgskoleansatte om bærekraftige folkehøgskoler, «Synlige
skritt mot synlige mål». Her møtte representanter fra 5 folkehøgskoler, både frilynte og
kristne, som også deltok på junimøtet i 2012. På dagsseminaret fikk deltakerne konkrete
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forslag til økologiske handlingsalternativer ved Mauricio Deliz, fra organisasjonen «Change
the world». Deltakerne fikk også nye pedagogiske verktøy til arbeidet med egen skoles
bærekraftige utvikling. IS har vært pådriver for å fremme miljøsertifiseringer som Grønt
Flagg. Flere skoler har fått interesse for Grønt Flagg sertifiseringen, og i løpet av 2013 er en
folkehøgskole blitt Grønt Flagg og flere jobber for å bli godkjent.
IS har i 2013 fortsatt å sitte i en nordisk ressursgruppe, i regi av
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og Stiftelsen Idébanken, om videreutdanning for
lærere i bærekraftig utvikling. Ressursgruppen har jobbet frem en søknad til Nordisk
Ministerråd om økonomisk støtte til en nordisk pilot på videreutdanning i bærekraftig
utvikling skoleåret 2014/15.
-

Nordisk samarbeid, «Glokale omstillingssentre»: Nordisk prosjekt i regi av Nordisk
Folkehøgskoleråd og Sveriges Folkbildning – Learning for active citizenship (FOLAC),
med støtte fra Nordplus. Målet med prosjektet er å gi folkehøgskolene verktøy til å utvikles
som glokale omstillingssentre for bærekraftig utvikling, i samarbeid med
miljøorganisasjoner, aktive borgere, kommuner og bedrifter. Dette forventes å oppnås
gjennom erfaringsutveksling og inspirasjon fra folkehøgskoler og miljøorganisasjoner. I
prosjektet deltar to folkehøgskoler fra Danmark, Sverige og Norge (Ringerike og Risøy), i
tillegg til flere miljøorganisasjoner. Første møtet var på Vestjyllands Højskole i Danmark i
2012 hvor IS deltok som representant for Nordisk Folkehøgskoleråd. IS har i 2013 deltatt
på nettverkstreff på Risøy folkehøgskole, Norge, i april og på siste treff ved Ljungskile
folkehøgskole, Sverige i oktober. IS har skrevet om prosjektet i begge
folkehøgskolebladene. Prosjektet avsluttes i 2014.

-

Flerkulturell deltaking i folkehøgskolen: Internasjonalt Utvalg jobber for å se på hva vi som
skoleslag kan gjøre for å stimulere til økt flerkulturell deltagelse ved våre skoler. IS har hatt
kontakt med koordinator for Tea Time-kampanjen i Antirasistisk senter og har oppfordret
folkehøgskolene til å arrangere te-møter lokalt. IS deltok selv på et te-besøk i Oslo.
Dessverre ble kampanjen avsluttet i juni 2013, men IS oppfordrer fortsatt skolene til å
arrangere slike møter, i tillegg til annen kontakt med f.eks. asylmottak og kommuner som
bosetter flyktninger.

-

Fagfelleprosess: RORG-samarbeidet tilbyr en fagfelleprosess for sine medlemsorganisasjoner og IU takket ja til en slik prosess sommeren 2012. IS og IU har hatt flere
møter i løpet av prosessen høsten 2012 og våren 2013, deriblant ett stormøte og ett internt
møte i IU i 2013. Stormøtet ble arrangert på Cafeteatret i Oslo 11. februar og var et todelt
arrangement. Først en seminardel hvor ansatte i folkehøgskolen var invitert til å se nærmere
på IUs mål og visjon (utarbeidet høsten 2012) og folkehøgskolenes internasjonale
engasjement. Representanter fra ca. 20 folkehøgskoler/folkehøgskoleorganisasjoner deltok
på seminaret og tilbakemeldingene var gode. Del to av denne dagen var en panelsamtale
med tittelen «Globale medborgere, dannelse og folkehøgskolene – fra den gode hjelper til
samfunnsdebattanten». Dette var et åpent arrangement og i panelet satt Kunnskapsminister
Kristin Halvorsen, prorektor ved Universitetet i Oslo Inga Bostad, leder i Changemaker
Ingrid Aas Borge, og rådgiver i Antirasistisksenter Shoaib Sultan. Dette ble også en
interessant og inspirerende samtale.
Siste møte i fagfelleprosessen var et internt møte i IU sammen med fagfellene. Her ble det
fokusert på strategi og planer for IUs videre arbeid. IU mener at fagfelleprosessen har vært
konstruktiv og på et riktig tidspunkt. Den har gitt IU et tydeligere fokus, mandat fra
folkehøgskolene og videre retning for arbeidet. IU har blant annet endret på seminartilbudet
for skoleåret 2013/14, slik at seminarene i større grad er med på å skape positiv utvikling
lokalt og globalt.
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En fullstendig rapport fra fagfelleprosessen, utarbeidet av RORG-samarbeidets rådgiver,
Knut Hjelleset, ble ferdigstilt i september.
-

IUs jubileumshefte: 1. august 2013 var det 30 år siden IU ble etablert som utvalg under
Folkehøgskolerådet. IU har hvert 10. år utgitt et hefte om folkehøgskolenes internasjonale
engasjement (1983, 1993, 2002/03) og det var derfor et godt tidspunkt å utgi et
jubileumshefte som fikk tittelen «Folkehøgskolenes internasjonale engasjement». IS har
samlet stoff fra ansatte, elever, samarbeidspartnere i sør og intervjuet bl.a. første leder av
IU. Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen bidro også med en velkomsthilsen i
heftet. Målet med heftet var å få frem mangfoldet av internasjonalt engasjement i
folkehøgskole og trekke frem noen gode eksempler på hvordan skoler kan engasjere seg i
globale tema, enten lokalt eller globalt. Jubileumsheftet ble trykket i september og delt ut på
Internasjonalt seminar på Sund folkehøgskole. Heftet ble distribuert til alle folkehøgskolene
i Norge og IUs samarbeidspartnere.

ANNET
-

Hjemmeside: IS er ansvarlig for IU sin hjemmeside (www.folkehogskole.no/iu). Her legges
aktuell informasjon og ressurser ut. IS har blant annet jobbet med ressursbanken på siden
for å gjøre den mer brukervennlig. I tillegg har IS vært opptatt av å legge ut nyheter med
jevne mellomrom. Besøkstallet har økt fra gjennomsnittlig 240 besøkende per måned i 2012
til gjennomsnittlig 550 besøk hver måned i 2013.

-

Artikler: IS skriver i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen.
Bladene har henholdsvis 8 og 5 utgivelser i året hvor IU/IS har sin faste side. I tillegg
skrives det om prosjekter og av og til tematiske artikler utenom.

Regnskap for 2013 er vedlagt.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Odd Arild Netland/s/
Daglig leder

Brita Phuthi
Internasjonal sekretær
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Vedlegg 2

ØKONOMIUTVALGET
ÅRSMELDING 2013
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Mai-Evy Bakken, FHF
Marianne Aurud, FHF
Stein Holt, NKF
Øystein Sundvoll
Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 38 saker. I tillegg har representanter vært med på møte i
Folkehøgskolerådet.
De viktigste sakene i 2013 har vært:
•
•
•
•
•
•

•
•

Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2013 og 2014.
Det ble tatt delvis hensyn til økt elevtall i statsbudsjettet.
Analyse av den økonomiske situasjonen for skolene med tanke på statstilskuddet.
Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt likt.
Kostnadene var høyere i 2013 enn i 2012. Hver elev går i snitt med kr. 2 712 i underskudd før
oppholdskostnader er tatt med.
ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle folkehøgskolene.
Elementene i elevbetalingen – det ble enighet om at alle skolene forholder seg til felles
overskrifter for å gjøre det enklere for søkere å sammenligne skoler.
Oppholdspenger/kostpenger for 2014-2015 er foreslått økt med 3,3 % fra 2013-14.
Konsumprisøkningen var på 3,0 % og lønnskostnadene 3,4 %. Gjennomsnittsskolen tar kr
62.120,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 1839 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad
på folkehøgskolene er kr. 100 679.
Det ble avholdt et møte med Husbanken angående oppklaring på hvem som kan få lån.
Det ble arrangert en økonomikonferanse for alle folkehøgskolene.

Oslo, 17.01. 2014
Johan Smit, leder
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Vedlegg 3

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2013

1.

Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen
Edgar Fredriksen, NKF, leder/nestleder
Øyvind Brandt, FHF, nestleder/leder
Kjell Konstali, NKF
Åsmund Mjelva IF
Elin Evenrud, FHF/Gry Husum, IF
Jorun Knapstad, IKF/Hilde Maria Espelid, NKF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2013, 27. november.

3.

Utbetaling av midler for 2013
Styret vedtok i sitt møte 28. november 2012 å tildele følgende midler fra Fondet i 2013:
1. Namdals fhs tildeles kr. 5 000 til distribusjon av resultatet ”Lavterskel fysisk aktivitet i
fhs”.
2. IU tildeles kr. 10 000 til trykking av hefte om folkehøgskolens internasjonale engasjement.
3. Åsane folkehøgskole tildeles kr 5 000,- trykking og distribuering av bok om ISA-linjen ved
Åsane fhs.

4.

Tildeling av midler for 2014
Styret vedtok i sitt møte 27. november 2013 å tildele følgende midler fra fondet i 2014:
1. FHF tildeles kr. 10 000 til trykking av sitt bokprosjekt om ”Frilynt folkehøgskoles
historie”.
2. NKF tildeles kr. 10 000 til trykking av sin ”Jubileumsbok”..

Oslo 12. mars 2014
Øyvind Brandt /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Odd Arild Netland /s/
sekretær i Folkehøgskolerådet
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