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FOLKEHØGSKOLERÅDET
Årsmelding 2014

1.

Sammensetning av Rådet
Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder
Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), nestleder
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Hilde Maria Nicolaisen, NKF
Åsmund Mjelva, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Gry Husum/Bodil Nystad, IF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Underutvalg
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalg.
Årsmeldingene følger som vedlegg.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2014 hatt 5 rådsmøter

4.

Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 20 rundskriv i 2014. Alle rundskrivene er lagt ut på
Folkehøgskolerådets hjemmeside www.folkehogskole.no/fhsr

5.

Saker i 2014
5.1
Rektormøtet 2014
Rektormøtet 2014 ble gjennomført på Scandic City i Bergen i uke 2. Dagen før rektormøtet ble det
avholdt et administrasjonskurs.
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 2014. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene
kr. 4 954 385 i 2014.
5.3
Pu-midler
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2014
For 2014 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 722 000 kroner og følgende utbetalinger er gjort:
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Ped. for de rike, rektormøte
5. Distriktsmøter
Sum
Overført til 2015

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

124 000
2 320 000
200 000
50 000
2 694 000
28 000
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5.3.2 Tildeling av Pu-midler for 2015
For 2015 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 564 000 (2 536 000 overført fra skolene og
28 000 overført fra 2014) og har gjort følgende tildelinger:
1. Reisestipend
2. Organisasjonene og skolene
3. Ped. for de rike, rektormøte
5. Distriktsmøter
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

112 000
2 320 000
110 000
50 000
2 564 000

5.4. Læringsprogram for folkehøgskolene:
Ungdomsforskere og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden
I 2014 ble det startet opp et fellesprosjekt med Framtiden i våre hender. Prosjektet handler om
bærekraftige skoler i en bærekraftig verden. Prosjektet gjennomføres i 2014-16/17 og er så langt 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.
Sund, Elverum, Hurdal Verk og Sørlandet er med i pilotprosjektet.
5.5. Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2014 hatt til disposisjon kr. 1 769 000 og betalt ut kr.1 512 349,- til vikar for
tillitsvalgt. Resten på kr. 256 650 er overført til forskningsprosjekt. Godkjent på rektormøtet i Bergen i
2015.
5.6
Oppholdspenger for 2015/2016
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2014/2015, vil det være
forsvarlig å øke prisene med 2,64 % for skoleåret 2015/2016. Oversikt over gjennomsnittspriser er
sendt ut til skolene som rundskriv.
5.7
Kopinor
For 2014 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.
5.8
Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskolerådet har i 2014 hatt møter med politikk ledelse i KD. Temaene har i hovedsak vært:
•
Enkel revidering av forskriftene.
•
Informasjon om «Bærekraftige folkehøgskoler i en bærekraftig verden» og
fellesprosjektet.
•
Midler til pionerprosjekt for elever som mangler basiskunnskaper i realfag, norsk og
fremmedspråk.
•
Etter- og videreutdanningsmidler til lærere i folkehøgskolen.
•
Ønske om et ordinært og formelt videreutdanningstilbud i folkehøgskolepedagogikk.
•
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.
•
Jubileumsmarkeringer i 2014.
•
Nye folkehøgskoler, noe som betyr ytterligere økte elevplasser.
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5.9
Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2014 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.
5.10 Statsbudsjettet for år 2015
Forslaget innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på kr. 748 597 000 med en generell
kostnadsjustering på 3,3 prosent. I det framlagte forslaget lå det et reelt kutt på 22,7 millioner kroner
med utgangspunkt i 2014-budsjettet rettet mot kortkursene. I tillegg var lån og stipendstøtten til
elevene redusert fra 10 til 9 måneder. Dette innebar et kutt på 12 millioner kroner.
Etter massiv innsats fra elever, ansatte og skoler, fra et samlet sentralt kollegium, fra
folkehøgskolevenner og fra politikere ble kuttet nullet ut i Stortinget.
5.11 Økonomi
5.11.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
I budsjett for 2014 var det foretatt en reell konsekvensjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med
10 millioner. For å få en full uttelling på konsekvensjusteringen, manglet det 4,7 millioner kroner.
5.11.2 Kostnadsundersøkelse
Økonomiutvalget har også i 2014 gjennomført kostnadsundersøkelse ved skolene – se vedlegg.
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi.
5.12 Husleietilskudd
Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger
fram til 1. september og godkjenninger av nye prosjekter i 2015
Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2015 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 59 349 535 kroner som husleietilskudd i
2014. 45 602 786 kroner av disse med en rentefot på 3,6 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag
og 13 746 749 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
For arbeidet har Rådet avsatt kr. 90 000 av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet.
5.13 Beregning av elevtall/arbeid med NaviSentralbase
Folkehøgskolerådet har også i 2014 arbeidet med og kontrollsikret dataene i NaviSentralbase
5.14 Nye folkehøgskoler
Kristiansand folkehøgskole, Tustna folkehøgskole, Jotunheimen folkehøgskole, Eresfjord
folkehøgskole, Ørskog folkehøgskole, Skap folkehøgskole i Mandal og Sjunkhatten folkehøgskole.
søkte om godkjenning i 2014. Kristiansand fikk godkjenning for oppstart høsten 2015. I tillegg ble det
lagt inn en merknad om at man skulle komme tilbake til SKAP folkehøgskole i Mandal ved revidert
budsjett for 2015.
5.15 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.
5.16 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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5.17 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2014 –
se vedlagte årsmelding.
5.18 Arendalsuka 2014
Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka.
5.19 Folkehøgskolejubileet
Folkehøgskolenes 150 årsjubileum ble markert på Hamar med jubileumsseminarer og jubileumsfest.
6.
Nordisk arbeid
Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd. I 2014 har
Folkehøgskolerådet hatt ledervervet i Nordisk folkehøgskoleråd fram til septembermøtet.

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 18. mars 2015

Øyvind Brandt /s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Vedlegg:
1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2014
2. Økonomiutvalget - årsmelding 2014
3. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2014
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Vedlegg 1

ÅRSRAPPORT FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) 2014
Årsrapporten bygger på strategien til IU 2011-2014.
Internasjonalt Utvalg
Totalt fire medlem. To fra frilynt og to fra kristen folkehøgskole.
Anders Hals, Sund folkehøgskole
Ola Mo, Borgund folkehøgskole
Ato Owusu-Addo, Borgund folkehøgskole
Karine Risnes, Ringerike folkehøgskole (permisjon f.o.m 31.okt
2014 og t.o.m august 2015)
Geir Prøven, Elverum folkehøgskole (vikar for Karine)

Internasjonal Sekretær
Brita Phuti (Januar – mai – permisjon junidesember)
Kristine Edith Morton (vikar august Desember)

Internasjonal sekretær (Int.s) og Internasjonal Utvalg (IU) jobber blant annet med informasjonsarbeid
og ønsker å stimulere til debatt, endre holdninger, samt oppfordre til internasjonalt arbeid. Int.s har
blant annet deltatt på distriktsmøter, kurs for nyansatte, samling for tillitsvalgte og rektormøte for å
sørge for dette samt spre informasjonene som innhentes via samarbeidspartnere.
Seminar
Det har blitt arrangert to seminar. Ett elevfokusert seminar på våren og et for ansatte på høsten.
Reager på urett – aksjon på 1-2-3!
Elevfokusert seminar 31. mars – 1. april ved Holtekilen folkehøgskole. Målet med seminaret var å gi
deltakerne opplæring og erfaring med å planlegge og gjennomføre en aksjon for å reagere på global
urett. IU samarbeidet med Changemaker, som ledet seminaret. Deltakerne planla en aksjon med fokus
på Oljefondet og Etikkrådet som ble gjennomført på Egertorget i Oslo 1. april. Deltakerne samlet inn
350 underskrifter for et styrket Etikkråd. Disse ble sendt til Finansminister Siv Jensen. Seminaret
hadde om lag 45 deltakere fra 9 ulike folkehøgskoler
Bærekraftig folkehøgskole
20-21.november. Presentasjoner av prosjekter som kan gi kunnskap og inspirere til å drive mer
bærekraftig. f.eks. Øko-landsby, Glokale omstillingssenter, Palmeolje v /Regnskogfondet og Fairtrade.
Skolebesøk
I 2014 har internasjonal sekretær hatt 12 skolebesøk. Skolebesøkene har «Pedagogikk for de rike»
(PfR) som overordnet mål. 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». Opplegget tilpasses skolens ønsker og behov.
Glokale omstillingssenter
IU arbeider for å spre retningslinjer for det nordiske samarbeidsprosjektet Glokale omstillingssenter
samt oppfordrer skolene til å bli Glokale omstillingsprosjekt.
Media
Int.s har ikke prioritert nettsidene til IU i påvente av ny samarbeidsplattform.
Int.s skriver i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen.
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SAMARBEIDSPARTNERE
Int.s deltar på samlinger, møter, konferanser hvor det er aktuelt å fremme folkehøgskolen og innhente
informasjon som bør spres i folkehøgskolelandskapet, for eksempel NORAD sin rapportlansering:
UNFPAs State of the World Population 2014, Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner seminar om hvordan unge kan påvirke utviklingen av Post 2015 og årsmøtet
til Global.no. De påfølgende partnere som er nevnt er de viktigste, men ikke de eneste i 2014:
RammeavtaleORGanisasjoner (RORG)
Samarbeidet blant organisasjoner som gjennom rammeavtaler driver folkeopplysning i Norge om
sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål er en naturlig møtearena for IS. RORG setter IS i
kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, samt assisterer opp imot Norad.
Fremtiden i våre hender
2014 er det startet opp samarbeidsprosjekt med miljøorganisasjonen. Fire pilotskoler har deltatt i
prosjektet «Aksjonsforskning og bærekraft. Folkehøgskolen for fremtiden». Prosjektet går over tre år
og ønsker å fremme bærekraft og aksjonsforskning gjennom undervisning og miljøledelse. Int.s har
deltatt i utformingen og gjennomføringen av prosjektet, vært på skolebesøk, deltatt på samling med
pilotskolene m.m.
Fairtrade
Merkeordningen for rettferdig handel promoteres ovenfor skolene som et handlingsalternativ som
bidrar til bedre arbeidsvilkår i sør. Int.s samt representanter fra Fairtrade har foredrag ved skolene. Ved
utgangen av 2014 var det 12 fairtradeskoler. Fairtrade promoteres innunder «Aksjonsforskning og
bærekraft. Folkehøgskolen for fremtiden». Noen skoler handler Fairtrade uten at de ønsker
sertifisering.
Miljøsertifisering
For at folkehøgskolene skal ta miljøansvar, oppfordres de til å tenke grønt omkring styring.
Miljøfyrtårn og Grønt Flagg promoteres. Antall Grønt Flaggskoler: 2 (Rønningen og Manger) Antall
Miljøfyrtårn: 5 (Lundheim, Ringerike, Romerike, Skjeberg og Risøy). Noen skoler styrer etter
prinsipper fra Grønt Flagg / Miljøfyrtårn uten at de ønsker sertifisering.
Idebanken
Idebanken distribuerer suksesshistorier om bærekraftige tiltak. IS har jevnlig møter med Idebanken.
Idebankens hefter deles og henvises til for å inspirere skolene til bærekraftig drift, samt at Idebanken
formidler kontaktinformasjon til potensielle nye samarbeidspartnere.
Folkehøgskolen deltar med tre deltakere på Idebankens bærekraftig etterutdanning (Nordisk nettverk
for voksnes læring, NVL). Internasjonal Sekretær holdt innlegg om folkehøgskolens internasjonale
arbeid på en av samlingene til utdanningen.
Regnskap for 2014 er vedlagt.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Odd Arild Netland/s/
Daglig leder

Kristine E Morton
Internasjonal sekretær
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Vedlegg 2

ÅRSMELDING – ØKONOMIUTVALGET - 2014
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Mai-Evy Bakken, FHF
Marianne Aurud, FHF
Stein Holt, NKF
Øystein Sundvoll
Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 27 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i
Folkehøgskolerådet.
De viktigste sakene i 2014 har vært:
•

Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2014 og 2015.
Det ble tatt delvis hensyn til økt elevtall i statsbudsjettet.

•

Mottatt svar fra Finansdepartementet vedrørende momskompensasjon.

•

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

•

Analyse av den økonomiske situasjonen for skolene med tanke på statstilskuddet.

•

Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt likt.
Kostnadene var høyere i 2014 enn i 2013. Skolene bruker i snitt kr. 5 178 mer per elev på lønn
pedagogisk personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i basis og
elevavhengig tilskudd.

•

Oppholdspenger/Kostpenger for 2015-2016 er foreslått økt med 2,64% fra 2014-15.
Konsumprisøkningen var på 2,2% og lønnskostnadene 2,9%. Gjennomsnittsskolen tar kr 64.963,for kost og losji på dobbeltrom og kr 1 916 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad på
folkehøgskolene er kr. 107 305.

•

Fastsetting av rentesats til bruk ved utregning husleietilskudd i 2015. 59 349 535 kroner ble
fordeltsom husleietilskudd, 45 602 786 kroner av disse med en rentefot på 3,6 % på bakgrunn
av godkjent husleiegrunnlag og 13 746 749 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.

•

Det har vært kontakt med Skattedirektoratet om størrelse på stipend/støtte til elevstipendiater

Oslo, 05.02.2015
Johan Smit - leder-
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Vedlegg 3

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2014

1.

Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen
Øyvind Brandt, FHF, leder
Edgar Fredriksen, NKF, nestleder
Kjell Konstali, NKF
Åsmund Mjelva IF
Gry Husum/Bodil Nystad, IF
Hilde Maria Nicolaisen, NKF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2014, 27. november.

3.

Utbetaling av midler for 2014
Styret vedtok i sitt møte 28. november 2013 å tildele følgende midler fra Fondet i 2014:
1. FHF tildeles kr. 10 000 til trykking av bokprosjektet «Frilynt folkehøgskoles
historie».
2. NKF tildeles kr. 10 000 til trykking av «Jubileumsbok».
Til sammen 20 000 kroner er utbetalt til de godkjente prosjektene.

4.

Tildeling av midler for 2015
Styret vedtok i sitt møte 27. november 2014 å tildele følgende midler fra fondet i 2015:
FHF tildeles kr. 20 000 til trykking av hefter om «Danning og etikk i fhs».

5.

Fondskapitalen
Fondskapitalen er per 31.12.2014 på kr. 986 360,-

Oslo 2. mars 2015
Øyvind Brandt /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Odd Arild Netland /s/
sekretær i Folkehøgskolerådet
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