NOREGS KRISTELEGE FOLKEHØGSKOLELAG
HANDLINGSPLAN
2019-2020
Handlingsplanen bygger på idé- og prinsipprogram for NKF 2019 – 2023 og er
inndelt i de samme hovedområdene som denne.
1. Skolepolitikk og interessearbeid
•

•
•
•
•
•
•

NKF skal jobbe for finansiering av videre- og etterutdanning for lærere i tråd med
kompetanseløftet for skoleverket.
NKF skal arbeide for å få på plass studiestøtte for et fullt studieår for elever på
Folkehøgskole.
NKF skal arbeide for forutsigbare 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.
NKF skal støtte og oppmuntre til etablering av flere elevplasser som
bygger på NKF’s verdigrunnlag.
NKF skal arbeide for å nå nye målgrupper. For eksempel de som ikke kjenner skoleslaget.
NKF skal jobbe for at kortkurs ikke fases helt ut av lov og forskrift for folkehøgskolen.

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 hoved-tariffoppgjør og gi opplæring i
lokale forhandlinger.
Arbeide gjennom utvalg med Virke for en fremtidig ny særavtale for undervisningspersonalet
i folkehøgskolen som gir gode rammevilkår for ansatte til beste for elevene.
Arbeide for at lønns- og arbeidsvilkår samsvarer med skoleverket for øvrig.
Videreføre samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet.
Skape trygghet gjennom forutsigbare ansettelsesforhold.
Støtte og bistå medlemmer som trenger råd i vanskelige arbeidssituasjoner.

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» 5.-7. august på Hurdal Verk fhs
Tillitsvalgtkonferanse og kurs for nye tillitsvalgte, 24. - 26. september 2019, Sanner Hotell
Kurs for vaktmestere/driftsledere 15.-17.oktober 2019, Sanner Hotell
Kurs for kjøkkenpersonale 3.-5.mars 2020, Sanner Hotell
Landsmøte 2020
Nytt tilbud fra juni 2019 med Folkehøgskolens lederutdanning, i samarbeid med FHF, NLAog
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Arbeide videre med planene for en videreutdanning og PPU i folkehøgskolepedagogikk, i
samarbeid med FHF.
Tilby arbeidsveiledningsgrupper for nye grupper av folkehøgskoleansatte.
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•
•
•
•

Arrangere en fagdag om veiledning våren 2020.
«Livsmot og mestring». 10 kursdager i samarbeid med Modum bad.
Kurs for tilrettelagt folkehøgskole.
Kurs for styremedlemmer ved de kristne folkehøgskolene.

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.
Kristen identitet i praksis. 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.
Videreutvikle verktøy skolene kan benytte for linjeutvikling og organisasjonsutvikling.
Holde kontakt med relevante forskningsmiljøer.
Støtte skolenes arbeid med selvevaluering.
Utvikle tilbud og informasjon for grupper som trenger tilrettelegging.
Bidra til at skolene videreutvikler gode tilbud for 2.års-elever.

5. Samfunn
•
•

Gjennom besøk og deltagelse på skoler og distriktsmøter bidra til at bærekraft er en del av
skolenes samfunnsoppdrag
Være medarrangør av en bærekraftdag for folkehøgskolen våren 2020
Bidra til fasilitering av et forskningsprosjekt satt i gang av NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi,

•
•

Videreutvikle konseptet «Frirommet» som en debattform med fokus på dialog.
Være en aktør på Arendalsuka og bidra der til å fremme demokratiske verdier.

•

rettet mot bærekraftig kosthold blant unge.

Flere av punktene om samfunn blir gjort i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og
Folkehøgskolerådets internasjonale sekretær.

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.
Vi skal tydeliggjøre at NKF sammen med IKF er den viktigste bidragsyter til gode
rammebetingelser
for kristen folkehøgskole og utvikling av skolene
Vi skal 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.

Vedtatt NKF-årsmøtet på Valdres Folkehøgskole i juni 2019.

