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Invitasjon og påmelding til Rektormøtet 2022 
 
Folkehøgskolerådet er et samarbeidsorgan for alle folkehøgskoleorganisasjonene i Norge. 
Folkehøgskolerådet arbeider for at folkehøgskolene får gode rammevilkår for drift og fremmer saker 
overfor Stortinget, departement, direktorat og allmennheten. Rektormøtet er Folkehøgskolerådets 
årlige samling for alle folkehøgskolerektorer. Vi setter fokus på aktuelle skolepolitiske utfordringer, 
bidrar til kollegatreff og nettverksbygging og til inspirasjon for videre arbeid. 
 
Rektormøtet 2022 finner sted på Clarion Hotel Trondheim 08.-10. juni 2022.  
Møtet starter 8.juni kl. 11:30 og avsluttes 10. juni kl.14:00 (inkl. lunsj). 
 
Overordnet tema for samlingen er «ALLE». Vi setter fokus på hvordan vi kan gi rom for alle i 
folkehøgskolene uavhengig av økonomisk, kulturell, faglig eller fysisk bakgrunn. Vi vil også innom 
bærekraft, politikk og administrasjon. Programmet er under utarbeidelse og vil bli ettersendt, men 
sett av datoene og meld dere på nå via denne lenken:  
 

https://bit.ly/3oMsJKK 

Kostnader: 

 Pakkepris 

1. Enkeltrom onsdag til fredag Kr. 6 200 

2. Dobbeltrom onsdag til fredag Kr. 5 600 

3. Tilknytningsdøgn Kr. 1 200 

4. Dagpakker (bare lunsj av måltider) Kr. 3 600 

5. Dagpakker inkl. to middager Kr. 4 600 

 
Reisemåte for de som bruker fly til Værnes: 
Flybussen stopper utenfor hotellet. Toget stopper på Trondheim sentralstasjon. Derfra er det  
7. minutters gange til Clarion Hotel Trondheim. Hotellet ligger ved Nyhavna i nærheten av Rockheim 
museum.  
 
Deltakerne får faktura fra Folkehøgskolerådet. Kostnader til drikke ol. betales direkte til hotellet. 
På bakgrunn av tidligere erfaringer og at vi får politikerbesøk fredagen, oppfordrer vi til at alle 
beregner å bli til møtets slutt. 
 
 
PÅMELDING innen 8.april 2022.02 1 
 
 
Einar Opsvik /s/       Anne Tingelstad Wøien /s/ 
Leder        Daglig leder 
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