
Valgfrie seminarer  
Legg merke til at noen av seminarene er forbeholdt deltagere fra bestemte skolegrupper. 

 

Tirsdag kl. 9.15    

Alt 1. Seniorrådgiver Helge Vatne, KFF: Nytt i forskriftene (ØK og VOLF), med fokus på 

økonomi og eiendom.  

 

Høsten 2018 kommer det reviderte forskrifter. Det gjelder økonomiforskriften for frittstående 

skoler (ØK) og forskriften til voksenopplæringsloven som gjelder bibelskolene (VOLF). Det 

er mange forandringer, og hele oppbygningen av forskriften er ny. KFF sendte grundige 

høringsuttalelser til begge, og er blitt hørt på flere punkter. Helge Vatne vil gå gjennom de 

viktigste forandringene. 

                                                                            

Alt 2. Seniorrådgiver Signe Sandsmark, KFF: Ny overordnet del i læreplanverket og tillegg 

for kristne skoler – hvordan skal det settes ut i livet?  

 

Læreverket for offentlig skole er under revisjon. Ny overordnet del er vedtatt. De fleste 

kristne friskolene bruker den offentlige læreplanen med noen tillegg. KFF har utarbeidet et 

tillegg til den overordnede delen som tydeliggjør hvordan den kan forstås og praktiseres ut fra 

et kristent grunnlag, søknad om godkjenning er sendt Udir. Signe Sandsmark vil gå gjennom 

tillegget og lede samtale om hvordan dette kan brukes i praksis. 

 

Alt 3. For bibelskulane og fagskulane. Leiar for strategisk utvikling Rolf Kjøde, NLA 

Høgskolen: Vaksenopplæringslova seier at skulane skal "møte behovene i ... samfunnslivet". 

Korleis kan skulane danne elevane til samfunnsengasjerte menneske? 

 

Bibelskular – og kan hende i mindre grad fagskular – vert gjerne oppfatta som eit skuleslag 

med fokus på personleg utvikling og utbytte. Men skulane skal også møte behov i samfunnet 

og vise at samfunnet har behov for dei. Korleis kan denne samfunnsdimensjonen verte ein 

viktig og naturleg del av undervisninga og dagleglivet ved skulane? 

 

Rolf Kjøde er ein ivrig samfunnsdebattant, tidlegare bibelskuletilsett og no tilsett ved NLA 

Høgskulen. 

 

Alt 4. For grunn- og vgs. Professor Tormod Kleiven, VID vitenskapelige høgskole: #MeToo– 

... hos oss også? Med hovedfokus på våre møter med umyndige elever: Hvordan hindre og 

forebygge at personlige grenser tråkkes over? 

 

Kristne menigheter, organisasjoner og institusjoner har måttet innse at overgrep og seksuell 

trakassering foregår der også. Det er i flere sammenhenger blitt satt fokus på dette og laget 

handlingsplaner. Området ble aktualisert igjen med #MeToo i vinter, samtidig som det har 

vært fokus på mobbing i skolene i forbindelse med ny § 9 A i opplæringsloven. Det at elevene 

i skolen stort sett er under myndighetsalder, er et vesentlig tilleggsmoment når vi drøfter 

hindring og forebygging. 

 

Tormod Kleiven har vært sentral i arbeidet med retningslinjer for håndtering av seksuelle 

krenkelser i flere av de store misjonsorganisasjonene og har arbeidet med temaet både i 

forskning og rådgivning.  

 

 



Onsdag kl. 10.15 

Alt 1. Advokat Bjørn Haugen: Hvordan avslutte et arbeidsforhold?  

 

Ikke alle ansatte i kristne friskoler fungerer godt i stillingen sin. Hvilke muligheter har skolen 

for å avslutte arbeidsforholdet, og hva er viktig i prosessen fram mot en oppsigelse? 

 

Bjørn Haugen har vært i styret for flere kristne skoler og er også blitt brukt av skoler som har 

stått i vanskelige personalsaker. 

 

Alt 2. Advokat Hege Stensland Sveen,Virke: Om personvern. 

 

Den nye personvernlovgivningen (GDPR) har fått mye oppmerksomhet. Den gjelder også 

friskolene, og KFFs sekretariat har fått mange spørsmål om hva skolene må gjøre: Hvilke nye 

dokumenter og rutiner må på plass, er det noe av det som gjøres nå som blir ulovlig, osv. 

 

Hege Stensland Sveen er ansatt i hovedorganisasjonen Virke og arbeider hovedsakelig med 

kontraktsrett, selskapsrett og markedsføringsrett. Hun har i tillegg meget god kompetanse 

innenfor konkurranserett og EU/EØS rett, inkludert GDPR. 

 

Alt 3. Helge Vatne: Arkivering i friskoler. 

 

Spørsmål om arkivering dukker stadig opp: Hva kan arkiveres, hva må arkiveres og hva bør 

arkiveres? Og hvor lenge? Som ikke-offentlige institusjoner er friskolene ikke underlagt 

arkivloven, men det kan likevel være nyttig veiledning å finne der. 

 

Alt 4. Signe Sandsmark: Ny mal for utvikling av bibelskolelæreplaner.  

 

Bibelskolene har de siste årene vært vant til å bruke Kunnskapsløftets mal for læreplaner 

(formål, hovedområder, kompetansemål) ved søknad om godkjenning av nye og reviderte 

læreplaner. Med det nye læreplanverket i offentlig skole kommer det en helt ny mal, som 

bibelskolene vil bli anbefalt å bruke og som vil gjøre godkjenningsprosessen enklere enn om 

en velger å holde på den gamle strukturen. Der er det bl.a. punkter om fagets relevans og 

kjerneelementer. 


