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FOLKEHØGSKOLERÅDET
Norsk Folkehøgskolelag (NF) • Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Årsmelding 2010
1.

Sammensetning av Rådet
Lars Sigve Meling, NF, leder
Leon Haugsbø, NKF, nestleder 1. halvår
Edgar Fredriksen, nestleder 2. halvår
Haldis Brubæk, NF
Kjell Konstali, IKF
Brynjar Tollefsen, IF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Vararepresentanter
Knut Simble, NF
John Petter Stangeland, NKF
Turid Fagerli, NKF

Underutvalg
Folkehøgskolerådet har i 2010 hatt to underutvalg i arbeid:
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget.
Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg til denne meldingen.
I tillegg har Folkehøgskolerådet ansvaret for Minnefondet og Fondet for folkehøgskolen - også her
viser vi til vedlegg til denne meldingen.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har hatt 6 rådsmøter: 11. januar, 10. mars, 9.-10. juni, 8. september, 20. oktober
og 1. desember.
Folkehøgskolerådet har hatt tre møter med statsråd Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet,
12. januar, 27. august og 2. november.

4.

Rundskriv til skolene
I 2010 er det sendt ut 21 rundskriv til skolene:
FHSR-rundskriv 01-10
FHSR-rundskriv 02-10
FHSR-rundskriv 03-10
FHSR-rundskriv 04-10
FHSR-rundskriv 05-10
FHSR-rundskriv 06-10
FHSR-rundskriv 07-10
FHSR-rundskriv 08-10
FHSR-rundskriv 09-10
FHSR-rundskriv 10-10
FHSR-rundskriv 11-10
FHSR-rundskriv 12-10
FHSR-rundskriv 13-10
FHSR-rundskriv 14-10
FHSR-rundskriv 15-10
FHSR-rundskriv 16-10
FHSR-rundskriv 17-10
FHSR-rundskriv 18-10
FHSR-rundskriv 19-10
FHSR-rundskriv 20-10
FHSR-rundskriv 21-10

Garantibeløp for elever utenfor EU/EØS
Lærersurvey og rektormøtet
Sikringsrutiner ved friluftsundervisningen
Lærersurvey – folkehøgskolene – ny utgave
Lønnsutvikling og utgifter
Tilskudds- og kostnadsundersøkelsen 2009
Lønn i folkehøgskolen
Fondet for folkehøgskolen
Pu-midler – reisestipend
Pu-midler
Vikar for tillitsvalgt
Forskningsrapport
Oppholdspenger 2010-11
Forslag til statsbudsjett 2011
Forslag til statsbudsjett 2011 – brev til Stortinget
Oppholdspenger 2011-12 – resultat av innsamling av data
Rektormøtet 2011
Samtaleopplegg 1. forskningsrapport og 2. lærersurvey
Forslag til statsbudsjett 2011 – finanskomiteens innstilling
KLP – tilbud om deltakelse i utjevningsordning
Rektormøte 2011 – program

27.01.10
27.01.10
27.01.10
01.02.10
17.02.10
08.06.10
14.09.10
14.09.10
13.09.10
14.09.10
13.09.10
14.09.10
15.09.10
05.10.10
18.10.10
01.11.10
09.11.10
10.11.10
17.11.10
09.12.10
10.12.10
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5.

Saker i 2010

5.1
Rektormøtet 2010
Rektormøtet 2010 ble gjennomført på Farris Bad hotell i Larvik i uke 3.
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 2010. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte
skolene kr. 4 375 453 minus 440 000 kroner som var til gode fra tilitsvalgtpotten fra 2009 til dette
arbeidet.
5.3
Pu-midler
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2010
For 2010 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr. 2 425 496. Kr. 2 226 306 tilbakeført fra
skolene og overførte midler fra 2009 på kr 199 190.
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Skolene
4. Nordnorsk møte
5. Overført til 2011
Sum

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

90 500
1 983 000
185 000
50 000
116 996
2 425 496

I beløpet til organisasjonene er det satt av midler til felles skoleprosjekter, pedagogikk for de rike,
bærekraftig utvikling, tankesmia og bokprosjekt.
5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2011
For 2011 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 368 593. 2 251 597 kroner er tilbakeført fra
skolene og kr 116 996 er resten fra 2010.
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Skolene
4. Ped. for de rike, rektormøte og flerkulturelt møte
5. Distriktsmøter
6. Til disp
Sum

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

130 300
1 695 000
180 000
300 000
50 000
13 293
2 368 593

5.4
Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2010 hatt til disposisjon kr.1 6 33 705,00 til vikar for tillitsvalgt.
Rådet godkjente utbetaling av kr.1 157 149,95 for utbetaling. Resten på kr. 476 559,05 overføres til
2011. Samtidig reduseres kravet for 2011 med 428 220 kroner i forhold til langtidsbudsjettet.
5.5
Minnefondet
Folkehøgskolerådet har hatt ansvaret for forvaltning og administrasjon av Minnefondet, og Noregs
Kristelege Folkehøgskolelag har hatt det praktiske ansvaret for opptak og oppfølging av
minnefondstipendiater – se vedlegg til årsmeldinga. Skoleåret 2010/11 er siste året med tildeling av
stipend fra Minnefondet. De siste 10 årene er midlene tatt av kapitalen som blir brukt opp i 2011.
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5.6
Oppholdspenger for 2011/2012
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2010/2011, vil det
være forsvarlig å øke prisene med 3,2 % for skoleåret 2011/2012. Oversikt over gjennomsnittspriser
er sendt ut til skolene som rundskriv.
5.7
Kopinor
For 2010 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 foregående år.
5.8
Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskolerådet hadde møte med statsråd Kristin Halvorsen 12. januar, 27. august og
2. november og drøftet bl.a. stor elevtilgang, mangel på elevplasser, godkjenning av nye
folkehøgskoler, utviklingen av tilskuddet til folkehøgskolene, forskning på folkehøgskolen,
folkehøgskolen og frafallsproblematikken, tilskudd til internasjonalt arbeid og tildeling via
statsbudsjettet. Kristin Halvorsen deltok også på rektormøtet i Larvik 21. januar.
5.9
Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2010 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
hadde møter med leder av Kuf-komiteen, Marianne Aasen.
5.10 Statsbudsjettet for år 2011
Forslaget til budsjett for folkehøgskolene i 2011 innebar et kutt på vel 5,5 mill. I prosessen før
godkjenning la regjeringsfraksjonen inn 6 mill i post 70, folkehøgskolene. 5,5 ble avsatt til de
eksisterende skolene og ”0,5 mill. kroner er øremerket oppstart av arbeidet med et
folkehøyskolekonsept som skal være spesielt rettet mot frafallselever fra videregående opplæring.
Flertallet viser også til planene om oppstart av en ny folkehøyskole i Kristiansand.”
5.11

Økonomi

5.11.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
Folkehøgskolerådet fortsetter å peke på at dagens modell for utarbeiding av tilskuddet,
”sekkepostmodellen” er uheldig og lite forutsigbar.
Folkehøgskolerådet har ved flere anledninger påpekt overfor myndighetene at tilskuddet burde skje
ut i fra en fastsatt sats som konsekvensjusteres på bakgrunn av kostnadsutviklingen. Dette vil også
være i tråd med Innst. O. nr. 85 /2001-2002) hvor det heter:
”Årlig justering må finne stad på grunnlag av elevtalsutvikling og generell kostnadsutvikling.
Komiteen meiner det er viktig at finansieringssytemet er forutseieleg for skolane”
5.11.2 Særtilskuddet til ”De fire skolene”
Særtilskuddet til ”de fire skolene” er i 2010 endret slik at justeringen skjer på samme måte som
justeringen av tilskuddet for ordinære elever.
5.11.3 Kostnadsundersøkelse
Økonomiutvalget har også i 2010 gjennomført kostnadsundersøkelse ved skolene – se vedlegg.
5.12 Husleietilskudd
Folkehøgskolerådet har avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2010 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 54 062 000 som husleietilskudd i 2011.
42 998 632 ble betalt ut med en rentefot på 4,5 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og
11 063 368 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
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For arbeidet har Rådet avsatt kr. 80 000 i tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet til dette arbeidet.
Utdanningsdirektoratet har fulgt Rådets innstilling.
5.13 Beregning av elevtall/arbeid med Navi
Navi sentralbase ser nå ut til å fungere etter intensjonene. Vi har fulgt innrapporteringene i 2010 og
sammen med WIS foreslått små justeringer og kontroller i forhold til regelverket. Vi foreslo en
endring mht frist for kortkurs, fristen er satt fram til 1. februar. Rådet vil fortsette å følge
innrapporteringene.
5.14 Forskning på folkehøgskolen
I august 2010 leverte NTNU forskningsrapporten ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst
minne”. Rapporten var finansiert med 500 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet og 500 000 fra
skolene og satte elevenes utbytte av folkehøgskolen i fokus.
5.15 Folkehøgskolekonferanse 4. november
Alle folkehøgskoleorganisasjonene og Folkehøgskolerådet arrangerte 4. november i Oslo en stor
folkehøgskolekonferanse med utgangspunkt i NTNU-rapporten. De flest folkehøgskolene var
representert, likeså var det gjester fra de nordiske folkehøgskolene, fra Departement, Storting, Vofo,
videregående skoler og andre interesserte.
5.16 Nye folkehøgskoler
Setesdal folkehøgskole startet opp høsten 2010. I tillegg ligger søknadene fra Kristiansand
folkehøgskole, Tustna folkehøgskole og Jotunheimen folkehøgskole inne til vurdering.
Folkehøgskolerådet har i 2010 hatt flere henvendelser fra interessenter som ønsker å starte opp
folkehøgskoler, uten at det har ført til søknader så langt.
5.18 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.
Terje R. Johansen er ansatt som internasjonal sekretær i 100 prosent stilling.
Stillingen er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet, Norad og Folkehøgskolerådet.
5.19 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.
For 2011 er det oppnevnt nytt økonomiutvalg bestående av Johan Smit som sekretær og Mai-Evy
Bakken og Erling Hellan som medlemmer.
5.20 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2010 –
se vedlagte årsmelding.
5.21 Endring av vedtekter og sammensetning av Folkehøgskolerådet
Fra 2011 har Folkehøgskolerådet fått nye vedtekter. Fra samme dato velger NF, NKF, IF og IKF
hver sin representant i Rådet. Den nye sammensetningen av rådet er Lars Sigve Meling, NF, leder,
Edgar Fredriksen, NKF, nestleder, Kjell Konstali, IKF og Brynjar Tollefsen IF medlemmer.
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6.
Nordisk arbeid
Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd.
7.
Internettadresser
Folkehøgskolerådet:
Internasjonalt Utvalg:
Økonomiutvalget:
Minnefondet:
Fondet for folkehøgskolen:

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

Oslo 17.mars 2011
Lars Sigve Meling /s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Vedlegg:
1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2010
2. Økonomiutvalet - årsmelding 2010
3. Minnefondet av 8. mai 1970 - årsmelding 2010
4. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2010
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Vedlegg 1

Rapport for tildelte midler i 2010

Internasjonalt utvalg har i 2010 bestått av:
Vårsemesteret
Dagny Opedal – (NF) Hardanger Folkehøgskole- Leder
Turid Fagerli – (NKF) Sagavoll Folkehøgskole
Høstsemesteret
Leder
Turid Fagerli – (NKF) Sagavoll Folkehøgskole
Anders Hals (NF) Sund Folkehøgskole
Vararepresentant:
Eiliv Sørhus – (NKF) Folkehøgskolen Sørlandet
Internasjonal sekretær
Terje R. Johansen
2010 har vært det siste året i en fireårig strategiplan for Internasjonalt arbeid i
folkehøgskolen. Ny plan for 2011-2014 ble godkjent av folkehøgskolerådet inneværende år.
Reisevirksomheten og besøk ved skoler og andre arrangementer er fortsatt på ett høyt nivå og
har vært prioritert. For å måle effekten av arbeid og metode ble det i høstsemesteret
gjennomført en monitorering med et tosidig evalueringsskjema. Tilbakemeldingene er mange
og positive;
Jeg er blitt mer bevisst på hvordan jeg tenker og forholder i møte med andre. Jeg er blitt
mer klar over hvilke fordommer jeg har og hvordan jeg skal forholde meg til dem. Jeg ønsker å
prøve å se ting fra flere sider før jeg konkluderer eller dømmer.
(Direktesitat fra elever)
Av avkryssingene på 1-5 skaleringen hvor 1 er best, ligger brorparten på 1 og 2.
Undersøkelsen er foretatt kort tid etter seminar og undervisning. Det neste vil være å måle hva
som er virksomt noe lenger i etterkant.
Nedenfor følger punkter for aktiviteter for Internasjonalt utvalg for folkehøgskolene og
Internasjonal sekretær i 2010.

-

SKOLEBESØK
I 2010 har internasjonal sekretær hatt 27 skolebesøk hvorav ca. halvparten har
vært to-dagers. Det har vært Pedagogikk for de rike seminar dager, og klassebesøk
før og etter linjetur, brief/debrief. Reiseaktiviteten har foregått fra Finnmark i nord til
Agder i sør, og fra Hedemark i øst til Hordaland i vest.
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Tematikk: Pedagogikk for de rike, Globalt medborgerskap og Bærekraftige
folkehøgskoler. Under skolebesøkene arrangeres også ett møte med personalet hvor
vi tar opp de samme emnene som er behandlet i møte med elevene.

-

NETTVERKSMØTER
NETTVERKSMØTER
Idébanken/Balanseakten: intensjonsavtale med Idébanken om Balanseakten.
4 møter/samlinger med planlegging av samarbeid. Odensetreff med norske
folkehøgskoler representert. Utgivelse av Bærekraftboka med to gode eksempler fra
norske folkehøgskoler.

-

Norges Fredslag: 4 årig intensjonsavtale (Utgikk 31.des.2010) Jevnlige møter og
erfaringssamlinger.
Produkt:
Ressursperm
for
fredsundervisere.
www.folkehogskole.no/iu (Ressurser) Ferdigstillelse av den fjerde og siste permen;
”Hva kan vi gjøre for fred?”

-

Kommunale læringssentre: Pilotprosjekt mellom folkehøgskoler og kommunale
læring. Plattformbygging og fellesundervisning for brobyggende virksomhet og global
forståelse. Videreført i Flerkulturell deltagelse i folkehøgskolen(FdF) Se eget pkt.

-

RORG: Jevnlige nettverksmøter med andre organisasjoner som driver med
opplysningsarbeid.

-

Rektormøte: Rektormøte i Larvik. Innlegg, mingling og netting.

-

Rektorforum x 2: IS deltok på NF og NKF sitt rektorforum og hadde innlegg om
”Beredskap i etterkant?” Hvordan vi som folkehøgskoler kan være mer i forkant og
ha beredskapsplaner for reiseaktiviteter, og hvem som kan være potensielle
samarbeidspartnere for faglig bistand.

-

Internasjonalt seminar: Årets seminar ble arrangert 25.-26. november i Melsomvik.
Hovedfokus i år var evaluering av Pedagogikk for de rike, samt å dele erfaringer og
utvide verktøykasse for elever og lærere. Josef Gamil Josef holdt åpningsforedraget
My story, your story, our story. Pedagogisk utviklingsleder Lena Sendstad delte
metode og verktøy og bevisstgjøring i prosesser.

-

Distriktsmøter: IS ble invitert til distriktsmøter hvor ca 8 skoler er samlet for faglig
input. I 2010 ble ett i Førde og ett i Alta gjennomført.

-

Landsmøte: IS har i 2010 deltatt på NKF sitt landsmøte på Høgtun. Der redegjorde
han for IU sitt arbeid i ett innlegg for alle representantene.

-

SENTRALE PROSJEKTER 2010
2010
Bærekraftig folkehøgskole: et samarbeid med pedagogiske konsulenter i Norsk
folkehøgskolelag og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Målsettingen er å
stimulere til grønnere og mer miljøvennlige folkehøgskoler. IS sammen med
pedagogiske konsulenter i NF og NKF planla og gjennomførte Vårkonferansen på
Den nordiske folkehøgskolen i Kungälv. En todagers konferanse om bærekraftige
folkehøgskoler. Stedlig besøk på Ecosentrum i Göteborg var programmet en av
dagene. I tillegg har det vært gjennomført en Balanseaktsamling i Odense i regi av
Idebanken med folkehøgskoler fra Norge, Danmark og Sverige.
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-

Den globale fredsskole: 10 folkehøgskoler har vært med i dette programmet med
utvikling av undervisningsmateriell. Tre kapitler er ferdigstilt og skal avsluttes med
ett fjerde kommende år. Målet er å revidere og binde det inn i en bok i 2010.
Opplegget er laget og utprøvd ved disse skolene, noe som gjør at det ikke er et
opplegg som er påført utenfra, men har forankring i skoleslaget. Samarbeidet med
Norges Fredslag er et av de mest vellykkede prosjektene de siste årene. Det har gitt
mange konkrete verktøy til bruk i undervisningen om Konflikt og fredsbyggende
arbeid, Identitet og globalt medborgerskap, og Ikkevold og nedrustning. Perm 4, Hva
kan vi gjøre for fred? ble fullført i forkant av erfaringssamlingen i Melsomvik i slutten
av november. Denne blir lagt ut på Internasjonalt Utvalg sin hjemmeside som
ressurser. I mai 2011 sendes det en lanseringspakke til alle folkehøgskolene for
implementering i skoleåret 2011/2012

-

Globalt medborgerskap: et pilotprosjekt hvor fire skoler og to læringssentre deltar.
Basert på Flex-Id programmet, hvor man lærer om seg selv og sin egen kultur i møte
med andre etnisiteter og kulturer. Lokal drift i Rogaland og Vestfold, evalueres etter
dette skoleåret. Kompetansegruppe og erfaringer videreføres i prosjektet
Flerkulturell deltagelse i folkehøgskolen.(FdF)

-

Operasjon dagsverk: samarbeid med OD og internasjonal uke på ungdomsskole og
videregående hvor folkehøgskoler kan komme på besøk med deres egenart og
innhold som går på relevante internasjonale spørsmål. IS sin oppgave har vært å
legge til rett for dette samarbeidet og denne muligheten.

-

Pedagogikk for de rike: er den overordnede tematikken for fireårsperioden vi er inne
i. Pedagogikk for de rike (PfR) er blitt et begrep utover folkehøgskole- bevegelsen i
denne perioden. Andre organisasjoner og videregående og høgskoler tar i bruk
innhold og metode i sine sammenhenger og hjelper til med å spre en
oppdagelsesbasert undervisning hvor egenrefleksjon står sentralt.

-

ANNET
Hjemmeside: IS er ansvarlig for IU sin hjemmeside og har i løpet av 2010 jobbet
med å integrere to tidligere plattformer til en. Her legges informasjon og ressurser
ut.

-

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

-

Flerkulturell deltagelse i folkehøgskolen(FdF): Internasjonalt Utvalg har i 2010 brukt
midler på å kartlegge deltagelse av annen etnisitet enn norsk blant ansatte og
elever i folkehøgskolen. Den har blitt gjennomført dels ved telefonkontakt og dels
per e-post. Det er ikke en vitenskapelig gjennomført undersøkelse, men den har gitt
et anslag på i hvilken grad norsk folkehøgskole kan sies å være flerkulturell. På
bakgrunn av disse tallene og antagelser om lavere deltagelse enn det som statistisk
er mulig søkes det pedagogiske utviklingmidler i 2011 for å se på hva vi som
skoleslag kan gjøre for å stimulere til økt flerkulturell deltagelse ved våre skoler.

-

Internasjonalt Utvalg begynte i oktober samarbeid med de andre nordiske
folkehøgskolelandene om å dele to gode eksempler fra hvert land som går på;
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o Kulturmötet - hur kan vi motverka etnocentrism, rasism och
främlingsfientlighet och istället skapa interkulturella relationer som bygger på
ömsesidighet och respekt?
o Medborgarskapet - hur kan vi motverka känslor av maktlöshet och bidra till
engagemang och delaktighet på såväl lokal som nationell och global nivå?
o Hållbarhet - hur kan vi motverka destuktiva produktions-, konsumtions- och
kulturmönster och bidra till lösningar på klimat- och miljökrisen?
o Jämlikhet - hur kan vi motverka diskriminering och orättvisor, som bygger på
kön, etnicitet, religion, sexualitet och funktionshinder och verka för alla
människors lika värde?
Sammen med to forskere skal totalt 8 lærere fra 8 skoler fordelt på de fire nordiske
landene beskrive eksempler til erfaringsdeling som kan være til bruk for andre.
Forskernes jobb er å speile prosjektene og hjelpe til med å se det i metaperspektiv
Internasjonalt Utvalg vil takke Folkehøgskolerådet for et godt samarbeid i 2010.
Vi ser frem til et videre samarbeid i 2011!

For Internasjonalt utvalg:
Turid Fagerli
Leder

Terje R. Johansen
Internasjonal sekretær
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Vedlegg 2
Økonomiutvalet for NF og NKF

ÅRSMELDING - ØKONOMIUTVALET - 2010
Økonomiutvalet har hatt desse medlemmene: Øystein Sundvoll , NKF – leiar, Jon Krognes, NF –
nestleiar, Johan Smit, NKF, Ingjerd Graaff, NF – møtesekr.
Utvalet har hatt 4 møte og drøfta 39 saker. I tillegg har representantar vore med på møte i FHSR.
Dei viktigaste sakene i 2010 har vore:
• Statsbudsjettet - tilskott til folkehøgskulane i 2010 og 2011.
• Analyse av den økonomiske situasjonen for skulane med tanke på statstilskottet, gir grunn til
ettertanke. Det ser ikkje ut til at staten er villig til å ta ansvar for eit oppsamla etterslep på noko
over 1 mill i snitt per skule. Derimot fekk skulane den same prosentauken som elles i
statsbudsjettet.
• Økonomianalysen viser framleis stor skilnad på bruk av midlar frå skule til skule, totalt og per
elev. Vidare viser analysen at fleire skular ikkje har økonomi til å nytta relasjonstalet for
lærertimar fullt ut. Det reduserer undervisninga for elevane.
”82% bruk av lærartimar, auke i bruk av timelærarar, nedgang i eksterne foredragshaldarar,
meir bruk av vikarar innan IKV og kjøkken, auka bruk av stipendiatar. Sjukepengerefusjon gått
ned fra 330’ til 300’. Eigenkapitalen litt opp. 51% av skulane har svart.
• ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklinga for ulike stillingar ved alle folkehøgskulane.
• Opphaldspengar/Kostpengar for 2011-2012 er foreslått auka med 3,2% frå 2010-11.
Konsumprisauken var på 1,9% og lønnskostnadane 4%. ”Midtskulen” (med 38 skular billegare
og 38 skular dyrare) tar kr 55.000,- for kost og losji og kr 1.500 i innmeldingspengar 2010-11.
• Refusjon av meirverdiavgift blir praktisert ulike frå region til region. Dermed er me ikkje
komne til veis ende med den saka.
• ØU vil også i år peika på at fleire skular driv forretningsdrift parallelt med skuledrift. Det er
viktig at desse skulane avklarar mva- og skatt-problematikken for sine opplegg. Dette må
gjerast ved dei regionale skattekontora.
• MVA på servering til andre enn elevar/personale, Jmf. rundskriv frå 1976/77 om fritak dersom
serveringsdel utgjer mindre enn 20 % av totalomsetning til servering. Denne særordninga har
falle bort i følge ny lov. Skulane må søkja om å få eigne ordningar. Elles er denne saka ikkje
avslutta mellom skattedirektoratet og folkehøgskolerådet.
• MVA-organisasjonsfritak: Fhs ligg ikkje innanfor lovverket.
• Energimerking. Bygningar over 1000 m2 skal energimerkast.
•

KLP – Fhs har fått mulighet til å gå inn i ei utjamningsordning (via forsikring) for å få bort
uforutsette krav med tanke på tidlegare medlemmer. Dette er ei ordning skulane bør nytta.

Omlegging av Økonomiutvalet for NF og NKF.
Frå 01.01. 2011 har Folkehøgskolerådet lagt om Økonomiutvalet.
Arbeidet blir knytta opp mot ein tilsett (økonomikonsulenten)ved informasjonskontoret i Oslo. I tillegg
vel NF/IF og NKF/IKF kvar sin representant som rådgjevarar for økonomikonsulenten.
Det betyr at frå 01.01. 2011 utgjer følgjande personar Økonomiutvalet:
Johan Smit – økonomikonsulent
Rektor Mai-Evy Bakken NF/IF
Rektor Erling Helland NKF/IKF
I ein overgangsfase skal Øystein Sundvoll vera med for å gi kontinuitet til det nye utvalet.
Oslo, 26.01. 2011
Øystein Sundvoll, leiar
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Vedlegg 3

MINNEFONDET AV 8. MAI 1970
ÅRSMELDING 2010
Styret
Folkehøgskolerådet er det formelle styringsorgan for Minnefondet av 8. mai 1970. Styret har bestått av
lederne for hver av organisasjonene Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Norsk Folkehøgskolelag, Leon
Haugsbø/Edgar Fredriksen (leder i NKF), Lars Sigve Meling (leder i NF), og sekretær i Folkehøgskolerådet,
Odd Arild Netland. Saksbehandler har vært Arild Bøe (Noregs Kristelege Folkehøgskolelag),
Styret godkjente tildeling av stipendier for 2010-2011.

Skoleåret 2010-11 var siste året som Minnefondet av 8. mai 1970 delte ut stipendier til utenlandsk
ungdom. Da hadde Minnefondet eksistert i 40 år.
De siste årene har Minnefondet fulgt en rulleringsplan over tre år, hvor de ulike land blir tilbudt
stipend hvert tredje år.
For stipendtildelingen skoleåret 2010-11, ble det vedtatt å gi tilbud til alle land, ikke bare de som
står på rulleringslisten for 2010-11. Dette medførte en søkerliste på ca 330 med meget gode
kandidater, der flertallet var i kategorien ”aktuell for stipend.” Økonomien i Minnefondet tilsa 21
stipendier som ble fordelt på 18 land.
Vest-Europa: 4
Øst-Europa: 6
Nord-Amerika: 4
Afrika: 1
Australia: 1
Asia: 5
Responsen fra skolene om å ta imot stipendiater har vært synkende de siste årene, og for dette året
måtte fem skoler ta imot to stipendiater. Fordelingen mellom NF- og NKF-skoler er som følger: 7
NF-skoler med 9 stipendiater, 9 NKF-skoler med 12 stipendiater.
Stipendiatene fra Syria og Iran hadde noe problemer med å skaffe seg oppholdstillatelse og måtte få
assistanse fra Minnefondet.
Stipendiaten fra Nepal var vanskelig å få kontakt med, slik at når han til slutt fikk beskjed om
stipend, kom han langt ut i skoleåret.
Det arbeides med et sluttdokument med en kort oppsummering av Minnefondet gjennom disse 40
årene, som vil bli lagt fram i løpet av våren 2011.
Oslo, 16. mars 2011
Arild Bøe
Minnefondets ekspedisjon
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Vedlegg 4

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2010

1.

Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen
Lars Sigve Meling, NF, leder
Leon Haugsbø, NKF, nestleder
Kjell Konstali/ NKF
Haldis Brubæk, NF
Edgar/Fredriksen, NKF, nestleder
Brynjar Tollefsen NF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2010, 1. desember.

3.

Tildeling av midler for 2010
Styret for Fondet vedtok i sitt møte 2. desember 2009 å tildele NF/NKF kr. 40 000 til
trykking og distribusjon av 3-d hefte.

4.

Tildeling av midler for 2011
Styret vedtok i sitt møte 1. desember 2010 å tildele
Hans Petter Hansen 10 000 kroner til støtte til trykking av boka om ”Hårfagre-tanken i
norsk folkehøgskole” og
NF/NKFs 10 000 kroner til støtte til trykking av boka ”Danning før utdanning”.

Oslo 17. mars 2011
Lars Sigve Meling /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Odd Arild Netland /s/
sekretær i Folkehøgskolerådet
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