
 

 

 

 
 
 
Tirsdag 15. Januar 

 

 

Rektormøtet, Grand Hotel Terminus, Bergen  
   (Alle overnatter på Hotel Zander K – ved siden av Terminus) 

 

11.00: Åpning 
Elevinnslag, Fana folkehøgskole. 

Velkommen til Bergen! Ordfører, Marte Mjøs Persen 

 
12.00: Lunsj 

 
13:00: Solcelle-prosjekt i folkehøgskolene 

Representanter fra Fjordkraft, Statkraft og Knif orienterer om hvordan de tenker at et slikt 

prosjekt kan gjennomføres I folkehøgskolen. 

 
13:45: Statsbudsjett, lover og forskrifter 

Christian Tynning Bjørnø 

 
14:30: Pause 

 
14:45: Ja, de penga! Gjennomgang av økonomianalysen og lønnsundersøkelsen 

Johan Smit 

 
15:30: Lederutdanning i folkehøgskolen 

Marie Wiland og Sindre Vinje 

 
16:00: Pause 

 
16:15: Mentorprosjektet – status og veien videre 

Øyvind Brandt 

 
16:45: «Rektor som politisk lobbyist» 

Christian Tynning Bjørnø 

 
18.00: Middag 

 

 
Onsdag 16. Januar 

 

08.30: Morgensamling 

 
09.00: Beredskapsarbeid i organisasjoner. Forankring og ansvar. 

Bjørn I. Kruke, Førsteamanuensis UIS, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. 

Spørsmål og kommentarer i etterkant. 

 
10:00: Pause 



10:15: Elevenes fysiske læringsmiljø – forebygging av skader og ulykker 
Tor Villanger-Tvedt og Torunn Kristoffersen fra Arbeidstilsynet om folkehøgskolelovens §5a 
(forebygging av skader og ulykker). 

 
Rektor, Godtfred Særsland (Seljord Folkehøgskole) forteller om sine erfaringer etter 

gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet. Hvordan har de arbeidet med tilsynet? 

 
11:30: Sjømannskirkens beredskapsarbeid og samarbeid med folkehøgskolene 

Kjersti Helland, beredskapsrådgiver, Sjømannskirken 

 
12:30 Lunsj 

 
13.30: Elevinnslag, Åsane Folkehøgskole 

 
13.45: Gruppearbeid - “Sikkerhet og beredskap i folkehøgskolen” 

 
15.00: Særmøter FHF og NKF 

 
18.30: Festmiddag og underholdning 

 

 
Torsdag 17. januar: 

 

08.30: Morgensamling 

Jan Inge Wiig Andersen, rektor Nordhordaland folkehøgskole 

 
09.00: «4 om folkehøgskole» 

4 personer fra med ulikt utgangspunkt er utfordret til å si noe om hvordan de oppfatter 

folkehøgskolen og hva de mener folkehøgskole er og skal være. Panelsamtale og 

plenumsseanse. 

 
Kristin Helle Valle, daglig leder, Litteraturhuset i Bergen 

Sven Åge Birkeland, teatersjef, Teatergarasjen 

Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør, Bergens Tidende 

Linn Beathe Hæreid Espeland, leder samfunnsansvar, Brann 

 
10:00: Frirommet 

Friromsdebatt mellom Sven Wågen Sæther og Svein Harsten om andreårselever/stipendiater. 

Debatten ledes av Tore Haltli. Salen trekkes med. Hensikten med seansen er todelt. Både å belyse 

temaet gjennom debatten – og å vise frem friromsdebatten som metode og debattform til 

eventuell bruk i norsk folkehøgskole. «Frirummet” er skapt av de danske frie skoler (efterskoler, 

højskoler og friskoler). Frirommet er en en debattform, som ikke er redd for å trekke opp 

konfliktens fronter, men som gjennom felles refleksjon om tvil og dilemmaer, søker initiativer for 

det felles beste. Frirommet utfordrer derfor de tradisjonelle rammene for debatt og styrker den 

demokratiske samtalen mellom borgere og politikere. 

 
 

12.00: Lunsj og avreise 


