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FOLKEHØGSKOLERÅDET
Årsmelding 2012
1.

Sammensetning av Rådet
Edgar Fredriksen, NKF, leder
Øyvind Brandt, NF, nestleder
Kjell Konstali, IKF
Anne Apesland, IKF/Jorun Knapstad, IKF
Brynjar Tollefsen, IF/Åsmund Mjelva, IF
Elin Evenrud, NF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Underutvalg
Folkehøgskolerådet har i 2012 hatt to underutvalg i arbeid:
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget.
Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2012 hatt 6 rådsmøter

4.

Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 26 rundskriv i 2012. Alle rundskrivene er lagt ut på
Folkehøgskolerådets hjemmeside www.folkehogskole.no/fhsr

5.

Saker i 2012

5.1
Rektormøtet 2012
Rektormøtet 2012 ble gjennomført på Rica Nidelven i Trondheim i uke 3 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 2012. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene
kr. 4 065 954 i 2012.
5.3
Pu-midler
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2012
For 2012 har Folkehøgskolerådet hatt til disposisjon kr. 2 484 290. 2 321 397 kroner er tilbakeført fra
skolene og kr 162 893 er rest/ubenyttede midler fra 2011.
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Skolene
4. Pedagogikk for de rike, rektormøte
5. Distriktsmøter
6. Til disp. for evt. forskning
Sum

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

66 500
1 927 000
160 000
100 000
50 000
180 790
2 484 290
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5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2013
For 2013 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 398 003 kroner.
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Skolene
4. Ped. for de rike, rektormøte
5. Distriktsmøter
6. Tildelt for mye
Sum

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

149 500
2 000 000
100 000
100 000
50 000
- 1 497
2 398 003

5.3.3 Ny GIV
15 skoler fikk tildelt eksterne Ny GIV-midler og gjennomførte sommerkurs for 16-åringer i 2012. I
tillegg har tre skoler fått midler fra U.dir. til å gjennomføre prosjekt for Ny GIV-elever på langkurs. I
Ny GIV-budsjettet for 2013 er det satt av midler til sommerkurs på de samme skolene som
gjennomførte kurs i 2012.
5.4
Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2012 hatt til disposisjon kr. 1 652 000 og betalt ut kr.1 474 749,00 til vikar
for tillitsvalgt. Resten på kr. 178 251 er overført til disposisjon, evt. til forskningsprosjekt hvis dette
blir aktuelt og skolene godkjenner bruken av midlene til dette.
Rådet har også vedtatt regelverk for godkjenning og utbetaling av vikarmidler.
Rådet mener at det er viktig at det primære tillitsvalgtarbeidet prioriteres, slik at alle rettighetene etter
§§33 og 34 kan innfris uten ytterligere økonomisk belastning for skolene. Dette er knyttet til de lokale
tillitsvalgte på hver skole og deltakelse og utøvelse av styreverv i organisasjonene som er part i
avtalen. Det gjelder også for faste organ som er opprettet av eller rådgivende for styrene.
5.5
Oppholdspenger for 2013/2014
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2012/2013, vil det være
forsvarlig å øke prisene med 2,7 % for skoleåret 2013/2014. Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt
ut til skolene som rundskriv.
5.6
Kopinor og MPLC
For 2012 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale om
fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Avtalen er basert på
brukerundersøkelse på 21 skoler og justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen 31.12. Skolenes
andel er beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år.
Folkehøgskolerådet har også formidlet kontakt og avtalt satser mellom skolene og MPLFC om
betaling for visning av levende bilder i undervisningssammenheng.
5.7 Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskolerådet har i 2012 hatt møter med politikk ledelse i KD. Temaene har i hovedsak vært:
•
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.
•
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 2012 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 og på
rektormøtet i Trondheim møtte politikere fra de fleste partiene til samtale og spørsmål.
Rådet har også spilt inn forslag til tekst om folkehøgskolene i partiprogrammene.
5.9
Statsbudsjettet for år 2013
Forslaget til budsjett for folkehøgskolene i 2013 innebar kostnadsjustering på 3,2 % og en
elevtallsjustering som førte til en økning på 10 mill kroner. Beregnet behov for elevtallsjusteringen var
ca. 15 mill.
5.10

Økonomi

5.10.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
Folkehøgskolerådet har ved flere anledninger påpekt overfor myndigheter og politikere at tilskuddet
må konsekvensjusteres på bakgrunn av kostnads- og elevtallsutvikling. Kostnadsjusteringen har
historisk sett blitt gjennomført. Men elevtallsjusteringen fikk på mange måter gjennomslag i budsjettet
for 2013 hvor Kunnskapsdepartementet selv sier at de økte tilskuddet med 10 mill på grunn av økt
elevtall. Konsekvensjusteringen er også i tråd med hva Stortinget har sagt.
5.10.2 Kostnadsundersøkelse
Økonomiutvalget har også i 2012 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 2012 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 57 620 865 som husleietilskudd i 2013.
46 705 628 ble betalt ut med en rentefot på 4,3 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og
10 915 237 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 2012 arbeidet med og kontrollsikret dataene i NaviSentralbase
5.13 Nye folkehøgskoler
Kristiansand folkehøgskole, Tustna folkehøgskole, Jotunheimen folkehøgskole, Ørskog folkehøgskole
og Reisa folkehøgskole søkte om godkjenning i 2012, men ingen fikk godkjenning til å starte opp i
2013. I tillegg har flere 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.
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5.16 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2012 –
se vedlagte årsmelding.
5.17 Endring av vedtekter og sammensetning av Folkehøgskolerådet
Fra august 2012 har Folkehøgskolerådet endret vedtektene når det gjelder representasjon. Rådet har fra
denne datoen 6 medlemmer, 3 fra skolene, valgt av IF/IKF og tre fra NF/NKF
6.
Nordisk arbeid
Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd. I 2012 har
Folkehøgskolerådet ledervervet i Nordisk folkehøgskoleråd.
7.
Folkehøgskoleordbok
Folkehøgskolerådet har laget ei nettbasert ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre
interesserte.
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 13. mars 2013
Edgar Fredriksen /s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Vedlegg:
1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2012
2. Økonomiutvalget - årsmelding 2012
3. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2012
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Vedlegg 1

Rapport for 2012

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av:
Vårsemesteret
Anders Hals (NF) Sund folkehøgskole
Marte Skauen (NKF) Haugetun folkehøgskole
Høstsemesteret
Anders Hals (NF) Sund folkehøgskole
Marte Skauen – (NKF) Haugetun folkehøgskole
Ato Owusu-Addo (NKF) Borgund folkehøgskole
Karine Risnes (NF) Ringerike folkehøgskole
Internasjonal sekretær (IS)
Brita Phuthi
Strategiplanen for 2011-2014 har ligget til grunn for aktiviteter i 2012. 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. Under er noen utdrag fra tilbakemeldinger etter Pedagogikk for de
rike- seminarer på spørsmålet: “Hva vil du ta med deg videre etter seminaret?”
«Å endre på sin egen livsstil kan bidra positivt til verden rundt mer enn man tror. Å vite at
ting er urettferdig er bra, men da er man også forpliktet til å handle. Det er viktig å lytte,
fordi ditt eget perspektiv ikke nødvendigvis trenger å være rett/fullstendig.»
(gutt 19-21 år, Fosen folkehøgskole)
«Ikke ha en ovenfra -og ned holdning til andre mennesker/kulturer.»
(gutt 19-21 år, Fosen folkehøgskole)
«Økt kunnskap om og bevissthet rundt eget forbruk, og fairtrade som et alternativ»
(jente 19-21, Åsane folkehøgskole)
«Jeg vil prøve å bli flinkere til å gjøre noe for verden, snakke om dette med andre og
fortsette å følge med»
(jente 19-21 år, Bjerkely folkehøgskole)
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Nedenfor følger punkter for aktiviteter Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) og
Internasjonal sekretær (IS) har hatt i 2012.
SKOLEBESØK
-

I 2012 har internasjonal sekretær (IS) hatt 26 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, Fairtrade 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

-

Stiftelsen Idébanken: Tre samarbeidsmøter i løpet av 2012 om bærekraftig
folkehøgskole. Arrangert et seminar i juni for folkehøgskoleansatte om bærekraftig
utvikling.

-

Fairtrade Norge: IU har hatt kontinuerlig kontakt med Fairtrade Norge om Fairtradefolkehøgskolesertifisering. Fortløpende nyheter om Fairtrade-folkehøgskoler og møte
om rapportering for sertifiserte folkehøgskoler.

-

RORG: IS har deltatt på årsmøte, temamøter o.l. i RORGs og andre medlemsorganisasjoners regi. IU har i løpet av sommeren 2012 blitt medlem av RORGs
skoleforum. Det har ikke vært noen aktivitet i forumet høsten 2012, men det vil bli
arrangert jevnlige møter i 2013 som IS/IU vil delta på. Møte med Vennskap Nord/Sør
om folkehøgskole og utveksling nord-sør og sør-nord (april). Wikipediakurs, et tilbud
gjennom RORG-samarbeidet, for ansatte på Folkehøgskolekontoret i mai.

-

Foundation for Environmental Education (FEE): Møte med FEE i mai om Grønt Flaggsertifisering for barnehager og skoler, og hvordan sertifiseringen kan tilpasses
folkehøgskolene.

-

Rektormøte: IS deltok på rektormøtet i januar i Trondheim og holdt et innlegg om IU sitt
arbeid.

-

Distriktsmøter: IS blir invitert til distriktsmøter hvor flere skoler er samlet for faglig
påfyll. I 2012 ble ett i Hordaland og ett i Trondheim gjennomført hvor IS redegjorde for
IU sitt arbeid i et innlegg for alle deltakerne. På distriktsmøtet i Trondheim hadde IS
hovedinnlegget og informerte om pedagogikk for de rike og Fairtrade-folkehøgskole,
noe som har resultert i økt interesse for temaet blant samtlige skoler som deltok på
møtet.

-

Landsmøte: IS deltok på NKF sitt landsmøte ved Haugetun folkehøgskole og redegjorde
for IU sitt arbeid og fokusområder.

-

Kurs for nytilsatte i folkehøgskolen (NF): IS redegjorde for IU sitt arbeid og hadde et
mini-seminar og pedagogikk for de rike for deltakerne.

-

Internasjonalt seminar: Årets seminar ble arrangert 22.-23. november i Melsomvik ved
Norsk senter for seniorutvikling. Tema for seminaret var «Globalt medborgerskap i
folkehøgskolen», hvor vi ønsket å rette fokus på om, og hvordan folkehøgskolene er
med på å danne globale medborgere. En representant fra Vestjyllands Højskole i
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Danmark, og en fra Röda Korsets folkhögskola i Sverige var blant foredragsholderne på
seminaret. Her fikk vi høre gode eksempler på hvordan det jobbes for å danne globale
medborgere. Vi hadde over 70 deltakere og fikk mange gode tilbakemeldinger fra både
lærerne og elevene.
SENTRALE PROSJEKTER 2012
2012
-

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 26 besøk på folkehøgskoler og holdt seminarer for elever i PfR.

-

Fairtrade-folkehøgskole: I løpet av 2012 ble 6 nye folkehøgskoler godkjent, og ved
utgangen av 2012 var det 7 Fairtrade-folkehøgskoler i Norge. Flere folkehøgskoler er
godt i gang med prosessen for å bli godkjent som Fairtrade-folkehøgskole. IS ble
invitert til Rønningen folkehøgskole i mars, og Grenland folkehøgskole i mai for å
fortelle om Fairtrade og Fairtrade-folkehøgskole sertifiseringen. IS arrangerte også et
lunsjseminar om Fairtrade for ansatte på Folkehøgskolekontoret i mars.
Folkehøgskolekontoret har fortsatt å benytte Fairtrade-merkede varer og serverer nå
Fairtrade-merket kaffe, te og kakao.

-

Bærekraftig folkehøgskole: I juni arrangerte IU og Stiftelsen Idébanken et seminar for
folkehøgskoleansatte om bærekraftige folkehøgskoler. Her møtte representanter fra 5
folkehøgskoler, både frilynte og kristne, og vi fikk lære om Idébankens arbeid og bruk
av «bærekraft matrisen» til å kartlegge folkehøgskolenes bærekraftige arbeid. IS og
samarbeidspartneren i Idébanken var også på et oppfølgende møte ved Holtekilen
folkehøgskole i august. IS har vært pådriver for å fremme miljøsertifiseringer som
Miljøfyrtårn og Grønt Flagg. 6 folkehøgskoler er Miljøfyrtårn. Flere har fått interesse for
Grønt Flagg sertifiseringen da denne nok er mer egnet som miljøsertifisering for
folkehøgskolene. I løpet av 2012 har én folkehøgskole registrert seg som Grønt Flaggskole. IS deltok også på et idémøte i regi av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og
Stiftelsen Idébanken i juni, om videreutdanning for lærere i bærekraftig utvikling. På
møtet deltok representanter fra ulike utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene.

-

Nordisk samarbeid, «Glokale omstillingssentre»: Nordisk prosjekt i regi av Sveriges
Folkbildning – Learning for active citizenship (FOLAC), med støtte fra Nordplus. Målet
med prosjektet er å gi folkehøgskolene verktøy til å utvikle 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. Det blir arrangert 3 møter i løpet av
prosjektperioden. 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 oktober hvor IS deltok som representant for Nordisk
Folkehøgskoleråd. Neste møte finner sted på Risøy folkehøgskole, Norge, i april 2013.
IS har skrevet om prosjektet i begge folkehøgskolebladene.

-

Reisens pedagogikk: Bokprosjekt i regi av Noregs kristelege folkehøgskolelag (NKF).
Prosjektet har bestått av å utvikle pedagogiske opplegg for reiser og skoleturer på
folkehøgskoler. Det har blant annet vært fokus på forberedelse, gjennomføring og
oppfølging (erfaringslæring), hva en god reise er, sosialpedagogikk på reisen, reisens
sosiologi og psykologi. Vi er inne i FNs tiår for undervisning for bærekraftig utvikling
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(2005-2014), og det pedagogiske opplegget har også inkludert bærekraftig reising. IS
har deltatt på nettverksmøter og kommet med innspill til det som produseres av
tekster. IS deltok også på et seminar om reisens pedagogikk i februar 2012 hvor de
ulike temaene ble diskutert. IS har skrevet 2 artikler om bærekraftig reising og
refleksjoner om bistand og skolens rolle som ble trykket i boken «Reisens pedagogikk»,
utgitt i august 2012.
-

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.
Ønsket er at andelen elever med minoritetsbakgrunn skal økes i løpet av de neste
årene slik at folkehøgskolene gjenspeiler mangfoldet i samfunnets befolkning. IS deltok
på IMDi sin konferanse i mai om integrering for å knytte kontakter og oppdatere seg på
fagfeltet. IS har også hatt flere møter med informasjonskontorene (IF/IKF) om hvordan
vi kan komme i kontakt med minoritetsmiljøer. IS deltok også på IKFs
informasjonskonferanse i september hvor blant andre en representant fra Utrop og en
fra Antirasistisk senter kom med informasjon og innspill. I tillegg inviterte IS
representanter fra «Tea Time-kampanjen» til lunsjmøte for ansatte på
Folkehøgskolekontoret i september. IS forsøkte å få til et Tea Time-besøk i
november/desember, men det ble utsatt til over nyttår pga. sykdom.

-

Beredskapsplaner: IS har vært pådriver for beredskapsplaner ved skolenes reiser lokalt
og i utlandet, og har blant annet samarbeidet med Sjømannskirken. 9 folkehøgskoler
har hittil inngått avtale med Sjømannskirken og fått på plass en beredskapsplan, som
er en styrke å ha ved folkehøgskolereiser, spesielt til utlandet. IS har samarbeidet med
Sjømannskirken om en artikkel om beredskapsavtalen som har stått på trykk i begge
folkehøgskolebladene.

-

Fagfelleprosess: RORG-samarbeidet tilbyr en fagfelleprosess for sine medlemsorganisasjoner og IU takket ja til en slik prosess sommeren 2012. IS har hatt flere
møter med rådgiver i RORG-samarbeidet for å planlegge prosessen og IU medlemmene
har også vært med på to møter høsten 2012, da med spesielt fokus på IUs mål og
visjon. Målet med fagfelleprosessen er å se på suksesshistoriene til IU (og
folkehøgskolene), og undersøke hvordan man kan bygge på disse for fremtidige
prosjekter og fokusområder. I 2013 har IU 30 års jubileum og det er interessant å se
hva IU har fått til og hva vi ønsker å oppnå de kommende årene.
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
138 besøkende per måned i 2011 til gjennomsnittlig 240 besøk hver måned i 2012.

-

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.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet
Odd Arild Netland/s/
Daglig leder

Brita Phuthi
Internasjonal sekretær
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Vedlegg 2

ÅRSMELDING – ØKONOMIUTVALGET - 2012
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Mai-Evy Bakken, NF
Øystein Sundvoll
Utvalget har hatt 4 møter og drøftet 46 saker. I tillegg har representanter vært med på møte i
Folkehøgskolerådet.
De viktigste sakene i 2012 har vært:
•

Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2012 og 2013.

•

Analyse av den økonomiske situasjonen for skolene med tanke på statstilskuddet, gir grunn til
ettertanke. Det ser ikke ut til at staten er villig til å ta ansvar for et oppsamla etterslep på noe over
1 mill i snitt per skole. Det ble tatt delvis hensyn til økt elevtall i statsbudsjettet.

•

Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt likt.
Kostnadene var lavere i 2012 enn i 2011. Egenkapitalen litt opp.

•

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

•

Oppholdspenger/Kostpenger for 2013-2014 er foreslått økt med 2,7 % fra 2012-13.
Konsumprisøkningen var på 0,2 % og lønnskostnadene 4,1 %. ”Midtskolen” (med 38 skoler
billigere og 38 skoler dyrere) tar kr 59.300,- for kost og losji og kr 1.650 i innmeldingspenger
2012-13.

•

ØU hadde møte med skattedirektoratet og sendte ut en presisering av regelverket til skolene.

•

Det er sendt brev til Husbanken hvor vi etterspør et møte. Dette fordi skolene får forskjellige svar
når det gjelder lån.

Oslo, 06.02. 2013
Johan Smit - leder-
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Vedlegg 3

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2012

1.

Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen
Edgar Fredriksen, NKF, leder
Øyvind Brandt, NF, nestleder
Kjell Konstali, NKF
Brynjar Tollefsen, IF/Åsmund Mjelva IF
Elin Evenrud, NF
Anne Apesland, IKF/Jorun Knapstad, IKF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2012, 28. november.

3.

Tildeling av midler for 2012
Styret vedtok i sitt møte 30. november 2011 å tildele:
1. Sund fhs kr. 5 000 til arkivering og digitalisering av historisk materiale og
2. Norsk folkehøgskolelag kr. 15.000 til bokprosjekt om den frilynte folkehøgskolen.

4.

Tildeling av midler for 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.

Oslo 6. mars 2013
Edgar Fredriksen /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Odd Arild Netland /s/
sekretær i Folkehøgskolerådet
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