Handlingsplan for NKF 2018 - 2019

Handlingsplanen bygger på idé- og prinsipprogram for NKF 2015 – 2019 og er inndelt i de samme
hovedområdene som denne.

1. Skolepolitikk og interessearbeid







NKF skal samarbeide med FHF om oppfølging av lærerutdanningsreformen og nye
kompetansekrav for lærere
NKF skal følge opp og støtte initiativ til nye kristne folkehøgskoler
NKF skal støtte søknadene om å opprette Ørskog folkehøgskole og Svalbard folkehøgskole
Fortsette arbeidet for å få på plass studiestøtte for et fullt studieår for elever på
folkehøgskole
NKF skal arbeide for forutsigelige støtteordninger for elever som har behov for et tilrettelagt
tilbud, som gjør alle folkehøgskolene tilgjengelige for alle som ønsker det
NKF skal videreutvikle samarbeid og kontakt med relevante fagmiljøer

Det skolepolitiske arbeidet blir for en stor del gjort i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet,
Informasjonskontoret for folkehøgskolen og Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
gjennom Folkehøgskolerådet. Rådet legger egne planer for dette.

2. Lønns- og arbeidsvilkår




Opplæring av lokale tillitsvalgte i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør og gi opplæring i
lokale forhandlinger
Arbeide for at lønns- og arbeidsvilkår samsvarer med skoleverket forøvrig
Videreføre samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet

Mye av fagforeningsarbeidet blir gjort i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og gjennom
samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet.

3. Kompetanseutvikling, kurs og samlinger
NKF skal alene eller i samarbeid med andre, arrangere disse kursene:


Ny i folkehøgskolen 6.-8. august på Sunnmøre folkehøgskule











Tillitsvalgtkonferanse og kurs for nye tillitsvalgte, 17. - 20. september 2018, Sanner Hotell,
Gran på Hadeland
Kurs for kjøkkenpersonale høsten 2019
Landsmøte 2019, Valdres folkehøgskole, 3. – 6. juni
Nytt kull med Folkehøgskolens lederutdanning, i samarbeid med FHF, NLA og Høgskolen i
Sør-øst Norge (HSN)
Arbeide videre med planene for en videreutdanning og PPU i folkehøgskolepedagogikk, i
samarbeid med FHF
Tilby arbeidsveiledningsgrupper for nye grupper av folkehøgskoleansatte
Arrangere en fagdag om veiledning våren 2019
Tilby et introduksjonsseminar i Livsmot og mestring 18. og 19. juni i samarbeid med Modum
Bad og utvikle et dybdekurs innenfor dette temaet med oppstart juni 2019
Alle nye medlemmer får dekket alle utgifter første gang en reiser på landsmøtet

4. Skoleutvikling









Støtte og bidra til skoleutvikling lokalt på skolene gjennom sentrale eller lokale prosjekter
Livsmot og mestring. NKF skal fortsette arbeidet knyttet til dette temaet
Formidling av kristen tro. NKF skal støtte skolene i deres arbeid med å formidle kristen tro
gjennom utvikling av sentrale kurs og besøk på skoler som ønsker en dag med fokus på
skolens identitet, personalets rolle og formidling
Holde kontakt med relevante forskningsmiljøer
Følge opp og formidle forskning og studier som angår folkehøgskolen
Støtte skolenes arbeid med selvevaluering
Utrede muligheter for finansiering av forskning og studier
Starte en prosess for å styrke og utvikle pedagogikken innen friluftslivfaget

NKF som organisasjon





Medlemstallet har vært i vekst det siste året. NKF skal fortsatt arbeide for å øke
medlemstallet på skoler der vi i dag har få medlemmer.
Tydeliggjøre de økonomiske fordelene med NKF-medlemskap.
Følge opp årsmøtets vedtak om tiltak for å styrke den kristne folkehøgskolerørsla gjennom å
videreutvikle og styrke samarbeidet mellom NKF og IKF
NKF skal støtte og være en ressurs for et godt lokallagsarbeid på alle de kristne
folkehøgskolene og utarbeide relevant materiell og veiledning for lokallagene.

