Endringsskjema / Utmeldingsskjema
Send det utfylte skjemaet til NKF, Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo – med kopi til skolens
kontor og til lokallaget.

Navn:
Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Skole:

Endringsmelding
1:

Byttet skole

fra

til
folkehøgskole

folkehøgskole

Evt. ny stillingstype:

2:

Permisjon

Permisjonens varighet
Permisjon med lønn fra skolen

fra
ja

til
nei

Eventuelt nye arbeidsgivers navn og adresse:

3:

Jeg vil endre mitt medlemsskap fra ”vanlig medlem” til ”støttemedlem”.
Se informasjon på baksiden.
Jeg vil endre mitt medlemsskap fra ”vanlig medlem” til ”veteranmedlem”.
Se informasjon på baksiden.
Endringen gjelder fra:

(dato)

Utmelding
Jeg melder meg ut av NKF

Vennligst oppgi årsaken til utmeldingen:

NB: Dersom du vil fortsette som medlem i Utdanningsforbundet, må du selv sende e-post til
medlem@utdanningsforbundet.no og oppgi navn og adresse til ny arbeidsgiver.
Jeg ønsker å tegne abbonement på bladet ”Kristen Folkehøgskole”. Se informasjon på
baksiden.
Sted:

Dato:

Underskrift:

Informasjon knyttet til endring av medlemsstatus i NKF
Dersom du ikke lenger ønsker å være ”vanlig medlem” i NKF, håper vi du vil vurdere en av
våre to andre medlemskategorier,-avhengig av om du har gått over i en ny stilling utenfor
folkehøgskolen eller om du slutter i folkehøgskolen fordi du er blitt pensjonist.

Støttemedlemsskap
Mange som slutter i folkehøgskolen, ønsker å beholde kontakten med skoleslaget gjennom et
støttemedlemsskap. Dette innebærer:
• At du fortsatt mottar bladet ”Kristen Folkehøgskole”
• At du fortsatt beholder eventuelle forsikringsavtaler som er knyttet til medlemsskap i NKF
bortsett fra grunnforsikringen (gruppelivs- og familieulykkesforsikring)
• At du kan tegne nye forsikringer,
Medlemskontingenten for støttemedlemskap i NKF er kr. 300 pr. år.

Veteranmedlemsskap
For de NKF-medlemmene som går av med pensjon, vil et veteranmedlemskap i NKF være en
god måte å fortsatt holde kontakten med organisasjonen på. Dette innebærer:
• At du mottar du bladet ”Kristen Folkehøgskole”
• At du beholder eventuelle forsikringsordninger knyttet til NKF-medlemsskap
• At du kan tegne nye forsikringer, bortsett fra grunnforsikring, på samme vilkår.
• At du fortsatt har stemmerett på NKFs årsmøter
Et veteranmedlemskap i NKF koster pr. dato kr. 400 pr. år.

Abonnement på bladet Kristen Folkehøgskole.
For deg som melder deg ut av NKF, er det å tegne abonnement på bladet ”Kristen
Folkehøgskole” en god måte å holde kontakten med skoleslaget på. Bladet kommer ut med 8
nummer i året og et årsabonnement koster pr. dato kr. 150,-.

Vil du ha flere opplysninger om de ulike medlemskategoriene i NKF, så kontakt med:

NKF, tlf: 22 47 43 00 Fax: 22 47 43 01 E-post: nkf@ikf.no
Postadresse: Postboks 420- Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Voll gate 13, 0158 Oslo

Utfyllende opplysninger om medlemskap i NKF finner du i kap. 2.4 i NKF-handboka.

