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FOLKEHØGSKOLERÅDET
Årsmelding 2017

1.

Sammensetning av Rådet
Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), leder fram til 1.sept, deretter nestl.
Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), nestleder fram til 1. september, leder etter 1. sept.
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (IKF/NKF)
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Mona Økland (FHF), 1. halvår
Bodil Nystad (IF), 2. halvår
Odd Arild Netland, sekretær
2.

Underutvalg
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalg.
Årsmeldingene følger som vedlegg.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2017 hatt 5 rådsmøter.

4.

Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 26 rundskriv i 2017. Alle rundskrivene er lagt ut på
Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskole.no/fhsr .

5.

Saker i 2017
5.1
Rektormøtet 2017
Rektormøtet 2017 ble gjennomført på Son Spa i uke 3. Dagen før rektormøtet ble det avholdt et
administrasjonskurs. Rådet har dekket rundt 44.436,- kroner for gjennomføringen av møtet.
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 2017. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte
skolene kr. 5 397 955 i 2017.
5.3
Pu-midler
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2017
1. Reisestipend
kr.
2. Organisasjonene og skolene
kr.
3. Rektormøte/FHSR
kr.
5. Distriktsmøter
kr.
6. Overført til 2018
kr.
Sum
kr.

65 000
2 480 100
100 000
50 000
35 000
2 730 100

5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2018
1. Reisestipend
2. Organisasjonene og skolene
3. Distriktsmøter

44 600
2 677 000
50 000

kr.
kr.
kr.
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4. Ubrukte midler
Sum

kr.
kr.

5 400
2 777 000

5.4. Læringsprogram for folkehøgskolene:
Ungdomsforskere og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden
Prosjektet startet opp i 2014 som et fellesprosjektet med Framtiden i våre hender om bærekraftige
skoler i en bærekraftig verden med fire pilotskoler: Sund, Elverum, Hurdal Verk og Sørlandet.
Pilotprosjektet ble videreført skoleåret 2015/16 med 40 folkehøgskoler og i 2016/17 er 35 skoler
med. Totalt har 45 skoler vært med. Prosjektet er støttet med totalt 2 millioner kroner fra
Bergesenstiftelsen og 1,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Fra folkehøgskolenes side ledes
arbeidet av de to sentrale pedagogiske konsulentene og Internasjonal sekretær. Læringsmetoden som
brukes er aksjonslæring. Til dette, og til det vitenskapelige arbeidet er professor Tom Tiller engasjert.
Skolenes deltakelse ble avsluttet ved årsskiftet 2016/2017. I løpet av 2017 er det utarbeidet rapport
for hele prosjektet. Prosjektet gikk i underskudd, blant annet fordi det ikke lyktes å fremskaffe
ekstern fullfinansiering. Oppfølgingen av prosjektet/prosjektstyringen evalueres.
5.5. Mentorordningen i folkehøgskolen
Risøy, Skiringssal og Ringerike folkehøgskole startet i 2016 opp et pilotprosjekt om mentorer for
folkehøgskoleelever som ikke har fullført videregående skole. Prosjektet ledes av Øyvind Brandt.
Prosjektet er videreført skoleåret 2017/18 med de samme skolene. Høgskolen i Sørøst-Norge
evaluerer prosjektet.
5.6. Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2017 hatt til disposisjon kr. 1 924 000 og betalt ut kr.1 787 533,- til vikar
for tillitsvalgt. 127.206 er utbetalt til ad-hoc-utvalg og resten på kr. 9.261 er foreslått tilført
driftsbudsjettet.
5.7
Oppholdspenger for 2018/2019
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2017/2018, vil det
være forsvarlig å øke prisene med 2,75 % for skoleåret 2018/19 Oversikt over gjennomsnittspriser er
sendt ut til skolene som rundskriv.
5.8
Kopinor
For 2017 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.
5.9
Kontakt med Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet.
5.10 Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2017 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget
og i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Spesielt er det satt fokus på elleve
måneders studiestøtte og mentorordningen, i tillegg til prosessen rundt foreslåtte kutt i tilskuddet for
2018.
5.11 Statsbudsjettet for år 2018
Opprinnelig forslaget til kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på nesten kr. 827
millioner kroner etter en kostnadsjustering på 2,7 prosent.
Budsjettframlegget innebar et kutt i tilskuddet til folkehøgskolene og i studiestøtten på til sammen 45
millioner kroner.
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1. 25 millioner kroner ble foreslått kuttet i støtten til skolene. Dette skulle først og fremst ramme
kortkursdelen.
2. Regjeringen tok ikke hensyn til økt elevtall i beregningsmodellen for tilskuddet i 2018.
Konsekvensen var at det manglet 9 millioner kroner.
3. Regjeringen foreslo også å kutte i studiestøtten til 2.årselever. Dette innebar et kutt på 11
millioner kroner.
4. I tillegg hadde ikke regjeringen tatt hensyn til full studiestøtte for folkehøgskoleelever.
Kostnadene til dette kom i tillegg til de 45 millionene.

Tirsdag 17. oktober markerte flere tusen folkehøgskoleelever, ansatte og andre misnøye med kuttene
utenfor Stortinget.
Endelig budsjett ble vedtatt med 25 mill. ekstra på pkt. 1 og 11 mill. på pkt. 3.
I merknadene til budsjettforliket heter det:
Stortinget ber regjeringen gå i dialog med folkehøyskolene med sikte på å finne en modell for å fase
ut tilskudd til kortkurs der grunnbevilgningen i så fall økes tilsvarende.
5.12 Flyktninger på folkehøgskoler
Folkehøgskolerådet koordinerte opptaket av enslige mindreårige flyktninger og unge flyktninger på
folkehøgskoler i 2016. I 2017 har tilstrømmingen vært lav, men Rådet har hatt en dialog med de
skolene som har hatt elever fra denne gruppen.
5.13

Økonomi

5.13.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
I budsjett for 2017 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med
2,5 prosent. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet og
tilrådingen ble tilnærmet fulgt.
5.13.2 Økonomianalyse
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi. Det er
gjennomført en økonomianalyse for 2016 som er gjort kjent for skolene. Det vil også bli gjennomført
en tilsvarende analyse for 2017.
5.13.3 Husleietilskudd
Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger
fram til 1. september og godkjent nye prosjekter for støtte i 2018.
Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2018 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 60 100 587 kroner som husleietilskudd i
2018. 37 444 287 kroner av disse med en rentefot på 2,8 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag
og 22 656 300 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
For arbeidet har Rådet avsatt kr. 100 000 av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet.
5.14 Beregning av elevtall/arbeid med Navi Sentralbase
Folkehøgskolerådet har også i 2017 arbeidet med og kontrollsikret dataene i Navi Sentralbase.

5.15 Nye folkehøgskoler
Det er ikke startet opp nye folkehøgskoler i 2017. Følgende søkte i 2017 om tillatelse til oppstart
høsten 2018: Jappe Ippes folkehøgskole, Eresfjord folkehøgskole, Ørskog folkehøgskole, Goethes
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fhs, Øyrekke fhs, Røros fhs og Sjunkhatten folkehøgskole. Ingen av søkerne fikk ja til oppstart i
2018.
Folkehøgskolen Helse på Evje hadde glemt å fornye sin søknad. I budsjettprosessen fikk dette
prosjektet 700 000 kroner til forberedelse av oppstart i 2019.
5.16 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 internasjonal sekretær og utvalget for innsats og godt utført arbeid.
5.17 Økonomiarbeid i folkehøgskolen
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne
av Rådet – se vedlagte årsmelding.
Folkehøgskolerådet takker økonomisekretær og utvalget for innsats og godt utført arbeid.
5.18 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2017 –
se vedlagte årsmelding.
5.19 Arendalsuka 2017
Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka.
6.
Nordisk arbeid
Leder, nestleder og daglig lederdeltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd.
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 15. april 2018

Øyvind Brandt /s/
leder

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær

Vedlegg:
1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2017
2. Økonomiutvalget - årsmelding 2017
3. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2017
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Vedlegg 1

ÅRSMELDING FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) 2017
Formål
IU er et rådgivende og tilretteleggende organ under FHSR. Utvalget arbeider, gjennom pedagogisk
utviklingsarbeid, samt informasjons- og opplysningsarbeid for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en
bærekraftig utvikling og mer rettferdig verden. IU skal arbeide for at folkehøgskolenes elever, ansatte og
eiere blir bevisst globale hovedutfordringer og engasjerer seg for en bærekraftig og rettferdig verden. IU skal
gjennom dialog og i samarbeid med relevante nettverk inspireres til å bidra som endringsaktør.
Mål og visjon
At folkehøgskolene skal bidra til dannelse av bevisste og aktive globale medborgere. En global medborger er
en borger som gjennom kunnskap og holdninger er seg bevisst det globale fellesskapet og handler ut fra
forståelse for gjensidig avhengighet i verden, likestilling mellom mennesker og delt ansvar for å løse globale
utfordringer.
Medlemmer
Totalt fire medlemmer:
Ato Owusu-Addo, Borgund folkehøgskole
Tommy van Pelt, Agder folkehøgskole
Jakob Steenberg Thompson, Sund folkehøgskole
Silje Ødegård, Fredly folkehøgskole
Det ble holdt fire møter i IU, hhv to om våren og to om høsten.
Internasjonal sekretær (leder IU):
Brita Phuthi /
Judith Klein (vikar)
Innledning
Det er generelt en betydelig og økende etterspørsel fra de ulike Folkehøgskolene etter foredrag, seminarer,
workshop og pedagogiske virkemidler som omhandler bærekraftig utvikling, globale hovedutfordringer og
pedagogikk for de Rike. Denne etterspørselen kan sees i tråd med et generelt økende engasjement og
momentum nasjonalt og internasjonalt når det gjelder bærekraftig utvikling.
IU opplever også en ekstern etterspørsel om å tilsluttes ulike nettverk, kampanjer og satsninger på utdanning
for bærekraftig utvikling, og flere ønsker å se på Folkehøgskolens satsning på bærekraft som eksempel. Her
følger en oversikt over aktiviteter gjennomført i regi av IU og internasjonal sekretær i FHSR for 2017

AKTIVITETER, PROSJEKTER OG SAMARBEID
Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden
Bakgrunn: 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Folkehøgskolerådet og Framtiden i våre hender (2014-2017),
med støtte fra Bergensenstiftelsen og Sparebankstifelsen DNB.
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Vedlegg 1
Totalt deltok 45 folkehøgskoler i prosjektet; over halvparten av alle folkehøgskolene i Norge. Prosjektgruppa
besto av tre interne representanter: Marie Wiland, Sindre Vinje og Brita Phuthi, samt tre eksterne
representanter: Kristine Lindberg og Astrid Bjerke fra Framtiden i våre hender og professor Tom Tiller, som
vitenskapelig leder. I 2017 fullførte prosjektet det siste prosjektskoleåret, og det ble produsert to hefter om
bærekraftsprosjektet, «Røtter og vinger» og «Aksjonsforskning for bærekraft - folkehøgskolen for
framtiden». Int.sekretær hadde hovedansvar for ferdigstilling av sluttrapport for A+B-prosjektet - i samarbeid
med Tom Tiller. Heftene ble distribuert til alle prosjektskolene. Int.sekr. holdt kontinuerlige seminarer,
innlegg og workshops i forbindelse med prosjektet.
Prosjektet har vist at både elever, lærere og ansatte har tilegnet seg viktige kompetanser, om, i og for en
bærekraftig utvikling gjennom å delta i prosjektet. Tilbakemeldingene fra skolenes lærere og rektorer er et
ønske om å videreføre satsningen på bærekraft. I forbindelse med evaluering/kartlegging, sier 90 % at de
mener bærekraft er svært viktig.
Prosjektets timing kunne ikke vært bedre, da utdanning for bærekraftig utvikling og fremtidens kompetanser
er et høyaktuelt tema både internasjonalt og nasjonalt, og gjelder alle skoleslag. Internasjonalt vedtok FN
bærekraftsmålene i 2015, der delmål 4.7 som omhandler utdanning for bærekraftig utvikling og globalt
medborgerskap ble vedtatt. IU bidro i samarbeid med en rekke andre nasjonale og internasjonale
organisasjoner og utdanningsaktører i pådriverarbeidet for inkludering av delmål 4.7. Dette er første gang
historisk at målene skal være universelle.
Prosjektet har slik sett en betydning i et bredere samfunnsperspektiv, der Folkehøgskolene som skoleslag
potensielt kan settes inn i en større utdanningsmessig sammenheng. Prosjektet har også potensiale til å
være et eksempel for etterfølgelse i andre skoleslag, der samarbeid med ulike nettverk kan skape synergier.
PfR-seminarer/skolebesøk
I 2017 har int. sekr. gjennomført en rekke Pfr-seminarer/ skolebesøk (Åsane, Fredly, Solborg Karmøy,
Bjerkely, Molde, Grenland, Holtekilen, Rønningen). Etterspørselen er riktignok høyere enn hva IU greier å
tilby. Skolebesøkene består primært av et 3 timers praktisk pedagogisk seminar for elever og lærere, samt
egne møter med skolens ansatte. Her etterspørs primært Pedagogikk for de Rike (PfR-seminarer), men også
fredspedagogikk, pedagogikk for bærekraft og ulike perspektiver på globale hovedutfordringer, tilbys. I
etterkant av elevseminaret PfR, har int. sekr. opplegg med ansatte om skolens internasjonale engasjement
med fokus på skolens verdisyn/kompetansemål og forankring i undervisning og drift. Tematisk fokus for disse
har i 2017 vært oppfølging av bærekraftsprosjektet og integrering av Globalvettregler, altså etiske
utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement.
Pedagogisk fagutvikling
«Pedagogikk for de rike» (PfR) defineres som «endring av holdning og handling for en bedre og mer
rettferdig verden gjennom økt forståelse av individets rolle som ansvarlig samfunnsborger i en global
nord/sør kontekst». I løpet av 2017 har vi jobbet med å utvide handlingskompetansen til å strekke seg utover
individet, hvor samarbeid, samskaping, og handlingsalternativer på lokalt, politisk og strukturelt nivå står i
sentrum. Det er også behov for å integrere en fagdidaktikk med ulike perpsektiver til globale dilemmaer.
Dette arbeidet ble påbegynt, men krever mere tid.
Vi har også jobbet med å tilpasse det pedagogiske opplegget i tråd med den internasjonale tenkningen rundt
21st century competences, utdanning for bærekraftig utvikling og globalt og demokratisk medborgerskap,
men på dette skoleslagets premisser. Derfor er også fredspedagogikk, bærekraft og perspektivmangfold
inkorporert i oppleggene. På grunn av det arbeidsintensive aspeketet ved skolebesøk diskuterer IU nå,
hvordan å kunne integrere det pedagogiske utviklingsarbeidet mere langsiktig og selvgående. Derfor ble det
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Vedlegg 1
igangsatt prosess for å lage en tre-trinns pedagogikk for de rike kurs for folkehøgskolens lærere. Tanken her
er å lære videre didaktikk som nå sitter i IU til den enkelte lærer, slik at tematikken kan tilpasses i tråd med
målgruppen og elevenes ståsted og før-forståelse. Målgruppen er primært lærere på linjer med globale og
internasjonale spørsmål.
Nettverksarbeid
Int sek har over år deltatt aktivt i RORG-samarbeidets nettverk (skoleforum), FIVH, samt Ducky og Fairtrade
Norge og Nordic Education for sustainability m.fl. I 2017 har vi spesielt vektlagt følgende nettverk og
organisasjoner:
Nordisk etterutdanning: Kunnskap for bærekraftig utvikling
Int. sekr. er medlem av nettverket for bærekraftig utvikling i regi av Nordisk nettverk for voksnes læring
(NVL).
UBU-nettverket: Her deles både nye og aktuelle pedagogiske verktøy, som inngår i pedagogisk
utviklingsarbeid under global læring. Nettverket har også en pådriverrolle for UBU nasjonalt og
internasjonalt. Her et mangfold av organisasjoner, pedagoger, lærere og elever for å dele erfaringer på tvers
og se på muligheter for samordning.
FN-sambandet: Kontinuerlig kontakt med FN-sambandet har vist at det kan være behov for å styrke bådnene
mellom de regionale kontorene til FN-sambandet og de enkelte Folkhøgskolene.
cCHANGE: En organisasjon som tilbyr kunnskap og pedagogiske endringsverktøy innen erfaringsbasert læring
relatert til bærekraftig utvikling og omstilling i et endret klima. https://cchange.no/. I tillegg til å ha bidratt på
workshops for lærere i Folkehøgskolen, har cCHANGE også prøveskoler, blant annet Lofoten Folkehøgskole.
Vi venter på evaluering fra Lofoten, for å vurdere hvordan å gå frem videre.
Changemaker: Dette er kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon www.changemaker.no, som både er trukket
inn i skolering av Folkehøgskolelærere, samt til enkeltskoler med internasjonale linjer. IU ser på muligheter
for å koble enkelt skoler til Changemakers årlige kampanjer.
Freethem: Freethem er en internasjonal ungdomsorganisasjon som jobber med å forebygge
menneskehandel.http://www.freethem.no/ Flere skoler sier de er interessert i temaet, og Freethem har
lokallag rundt omkring der det også finnes Folkehøgskoler. Vi ser derfor på muligheter for gode koblinger.
I samarbeid med en rekke andre organisasjoner bidro Int. Sek til opprettelse av Nettverk for Utdanning for
Bærekraftig utvikling (NUBU), og sitter i styret der.
Int.sek får ofte invitasjoner til å holde innlegg på større konferanser både mht utdanning og bærekraftig
utvikling, men må kontinuerlig vurdere dette sekundært på grunn av kapasitetsbegrensninger. Dette kunne
potensielt ha styrket Folkehøgskolenes rolle som samfunnsaktør.
Synergi mellom eksterne nettverk og folkehøgskolene
På bakgrunn av en rekke innspill fra ulike skoler er det et behov for eksterne foredragsholdere på aktuelle
miljø-og utviklingsspørsmål. IU har jobbet med å skape forbindelse mellom aktuelle miljø-og
utviklingsorganisasjoner og de ulike skolene. I det videre arbeidet ønsker vi å skape bånd mellom et større
mangfold av ungdomsorganisasjoner som også har lokallag der det finnes folkehøgskoler. Dette er ikke minst
viktig for å gi elevene konkrete eksempler på hvor og hvordan de kan engasjere seg i etterkant av skoleåret.
Dette er spesielt relevant for skoler med internasjonale linjer.
Spørreundersøkelse og kartlegging
Kartlegging:
I forbindelse med allerede eksisterende arrangementer og skolebesøk, så foretok int.sek kartlegging av
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Vedlegg 1
motivasjon (og holdninger) i forhold til å jobbe med bærekraft og internasjonale spørsmål. Dette for å få en
indikasjon på retningen for IUs arbeid.
120 elever fra 15 forskjellig skoler svarte på følgende spørsmål:
På en skal fra 1 -10, der 10 er best.
A) Hvor viktig synes du bærekraftig utvikling er?
B) Hvor mye følte du at du lærte om bærekraftig utvikling på grunn/videregående skole?
C) Hvor mye følte du at du lærte om bærekraftig utvikling på folkehøgskolen?
D) Temaer: Hva mener du er de aller mest sentrale globale hovedutfordringene vi alle står ovenfor?
Kartleggingen viser at 98 av 120 elever mente at teamet er svært viktig. På en skala fra 1-10, der 10 er
høyest, ga 98 av 120 elever 9 eller 10 poeng av 10 på viktighetsgrad. Et flertall mente de hadde lært lite om
dette på grunn-og videregående skole (mellom 1-5), mer på Folkehøgskole (ca 5-8), men at de ønsket at
dette ble vektlagt i enda større grad (9-10).
Når det gjelder rektorer svarte totalt 65 rektorer på følgende spørsmål:
På en skal fra 1 -10, der 10 er best.
A) Hvor viktig synes du det er at din skole jobber med bærekraftig utvikling?
B) Hvor fornøyd er du med din skoles innsats/arbeid med bærekraftig utvikling?
51 av 65 rektorer svarte at viktigheten er svært høy (8-10 av 10.) Ingen mente at bærekraftig utvikling er
mindre viktig enn 5 av 10. Et stort flertall signaliserte høyere på viktighet enn på hvor førnøyde de er med
deres egen skoles arbeid, noe som indikerer et potensiale til å vektlegge dette arbeidet videre.
Utvikling og ferdigstilling av globalvettregler
Etter flere prosesser med skolene, ferdigstilte int.sek arbeidet med Globalvettreglene vår 2017. En plakat ble
publisert og distribuert til samtlige folkehøgskoler. IU jobbet med erfaingsdeling og innhentet innspill fra
ulike skoler på hvordan Globalvettreglene kunne brukes i pedagogiske sammenhenger. Int.sek skrev også i
bladene og på nettsider om Globalvettreglene.
Internasjonalt seminar 2017
IU og Int.sek arrangerer årlig et to-dagers internasjonalt seminar. Tema for 2017 var «Bærekraftig reiselykke
og Internasjonalt Utvalg 35-årsdag», og dette ble avholdt 7. og 8. desember på FHSR i Oslo. Seminaret hadde
totalt 30 deltakere, inkludert 7 ansatte.
Seminaret besto av 4 hovedbolker. 1) Det internasjonale arbeidet i fortid og fremtid. Hva vil vi ha mer av? 2)
Pedagogiske verktøy for bærekraft og global forståelse 3) Handlingskompetanse på individuelt, kollektivt og
strukturelt nivå, 4) Den gode studiereisen og Globalvettregler og 5) Nye pedagogiske verktøy : cCHANGE
workshop med praktisk-pedagogiske fasilitatorer som lærte oss nye verktøy.
Vi fikk også besøk av gode foredragsholdere og I tillegg bidro også interne foredragsholder, henholdsvis Geir
Ertzgaard fra Solborg fhs og Arvid Kopperdal fra NKF. Vi feiret også IUs 35 årsdag, med et historisk tilbakeblikk.
Felles uttalelse fra IU og deltakerne på internasjonalt seminar
Det ble gitt et entydig og samlet signal fra samtlige av deltakerne om et behov for felles rammeverk eller
retningslinjer for reising. Sammen kom de frem til følgende ønsker:
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Forslag om felles retningslinjer
•

Å senke konkurranse/salgsmomentet i reisen. Dette innebærer å fjerne reiseelementet i
både bilder, tekst og linjenavn. Unntak for dette er Den god studiereisen. Denne kan få stå i
linjenavn.

•

Å utarbeide noen kriterier for den gode studiereisen. Den helhetlig sammenhengen skal
telle for hvorvidt reisen kvalifiserer innunder Den gode studiereisen. Et forslag til kriterium
for den gode studiereisen kan være relevanse. Dette innebærer at målsettinger og planer
skal være pedagogisk godt begrunnet.

•

Å foreta samlede undersøkelser av totalregnskapet for energibruk ( at reise, kjøttforbruk etc
sees i sammenheng med andre faktorer).

•

Maks én t/r reise med fly pr elev pr år

Fairtrade
Merkeordningen for rettferdig handel promoteres ovenfor skolene som et handlingsalternativ som bidrar til
bedre arbeidsvilkår i sør. Int. sekr samarbeider med Fairtrade Norge om dette arbeidet. Ved utgangen av
2017 var det 19 Fairtrade-folkehøgskoler, (økt med 5 skoler siden 2015).

Media
IU har fast spalte i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen. IU/ Int.sek skriver
jevnlige artikler til begge bladene . IU har lagt ut aktuelle nyheter på www.folkehogskole.no/iu, og bidratt
med kronikker i media sammen med UBU-nettverket (RORG).
Sosiale media
IU opprettet i 2017 en egen facebookgruppe for lærere, rektorer og ansatte interessert i internasjonale
spørsmål. Dette er så langt en intern side med lavterskel for å dele informasjon om arrangementer,
presentasjoner fra seminarer og pedagogiske verktøy med mer.

Judith Klein
Internasjonal sekretær
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Vedlegg 2
Økonomiutvalget for Folkehøgskolerådet

ÅRSMELDING – ØKONOMIUTVALGET - 2017
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Inger Veiteberg, FHF
Dag Folkvord, FHF
Signe Rosland Jensen, NKF
Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 24 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i
Folkehøgskolerådet.
De viktigste sakene i 2017 har vært:
•

Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2017 og 2018.

•

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

•

Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt likt.
Kostnadene var høyere i 2015 enn i 2013. Skolene bruker i snitt kr. 2 076 mindre per elev på
lønn pedagogisk personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i basis og
elevavhengig tilskudd.

•

Oppholdspenger/Kostpenger for 2018-2019 er foreslått økt med 2,75% fra 2017-18.
Konsumprisøkningen var på 1,53% og lønnskostnadene 3,5%. Gjennomsnittsskolen tar kr 71
703,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 2 137 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad på
folkehøgskolene er kr. 113 534.

•

Fastsatt rentesats på 2,8 % til bruk ved utregning husleietilskudd i 2018. 59 708 741 kroner ble
fordeltsom husleietilskudd, 37 444 287 kroner av disse med en rentefot på 2,8 % på bakgrunn
av godkjent husleiegrunnlag og 22 264 454 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.

Siljan, 26.02.2018
Johan Smit - leder-
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Vedlegg 3

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2017
1.

Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen
Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), leder fram til 1.sept, deretter nestl.
Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), nestleder fram til 1. september, leder etter 1. sept.
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (IKF/NKF)
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Mona Økland (FHF), 1. halvår
Bodil Nystad (IF), 2. halvår
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2017, 12. oktober.

3.

Utbetaling av midler for 2017
Det ble ikke tildelt midler for 2017.

4.

Tildeling av midler for 2018
Styret vedtok i sitt møte 30. november 2016 at midler fra fondet i 2017 kan brukes til utgivelse av
prosjektrapport for Bærekraftprosjektet.

5.

Fondskapitalen
Fondskapital 01.01.17
Renteinntekter
Renteinntekter bank pr 31.12.17
Fondskapital 31.12.16 (innestående på konto)
11111111
Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 ‐ (ikke utbetalt)
Disponibel fondskapital 31.12.16

1 005 427
7 505
1 012 932
‐20 000
992 932

Oslo 26. april 2018

Øyvind Brandt /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær i Folkehøgskolerådet
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