
  
 

Program for KFFs skolelederkonferanse 30. okt. -1. nov. 2019 
 
Sted: Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Det er altså ikke samme hotell som i fjor! 
 
Onsdag 30. oktober 

10.00 – 13.00 Økonomi grunnkurs for friskoler v/Raimo Hansen og KFF.  Kryss av for dette i 
påmeldingsskjemaet. Se eget program lenger nede.  

13.00 Lunsj. Bagetter  

14.00 Styreleder Elisabeth Thielemann: Åpning av skolelederkonferansen.  

14.10 
15.00 

Generalsekretær Jan Erik Sundby, KFF: Kristne friskoler – glemte de oss? 
Kort pause   

 

15.15 Seksjonsmøter  

 Grunnskoler. Seksjonsleder David Andreas Bjørge  

 Videregående skoler. Seksjonsleder Audun Raen                     

 
 
16.30 

Kap. 4-skoler. Seksjonsleder Heidi Midling                                             
Fagskoler (ev. sammen med kap. 4-skoler) 

Pause 

 

17.00 
 

Sang ved Maria Engås Halsne, vinneren av The Voice 2019 
Utdeling av Friskoleprisen v/leder i friskolepriskomiteen Leidulv Nesgård.  
Prisforedrag. 

 

18.30 
20.15 
 
21.00 

Middag.  
Sang ved Maria Engås Halsne 
Hilsener og avtakking  
Korøvelse 

 
 
 
 

 

******************************************** 

Torsdag 31. oktober 

08.00 Morgensamling.   

08.15 
10.10 

Jurist Ruth Nordström: Kristne friskoler og menneskerettene 
Pause 

 

10.30 Valgfrie seminarer     
Alt 1. Religions- og debattredaktør Alf Gjøsund, Vårt Land: Hvordan tenker og jobber 

mediene?                                                                         

Alt 2. Rektor Frank Ole Thoresen; Fjellhaug Internasjonale Høgskole: Men hvorfor blir du 

sint? - Hvordan kommunisere med foreldre og elever fra en annen kultur?  

Alt 3. For bibelskolene og fagskolene. Professor Jan Merok Paulsen, Oslo MET: Pedagogisk 
ledelse i lærende organisasjoner. Hvordan gjøre hverandre bedre?  
Alt 4. Jurist Ruth Nordström: Samtale om kristne friskoler og menneskerettene 

 
 
 
 
 
 
 

11.45 
12.00 

Pause 
Ingunn Folkestad Breistein, rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole og prosjektleder Eva 
Dønnestad: Prosjekt FORTELL – lederverktøy i arbeidet for å styrke elevers og ansattes 
trivsel og arbeidsglede 
 

 
 



13.00 Lunsj – og registrering til representantskapsmøte  

14.00 Seksjonsmøter  

               Grunnskoler. Seksjonsleder David Andreas Bjørge  

               Videregående skoler. Seksjonsleder Audun Raen.  

               Kap. 4-skoler. Seksjonsleder Heidi Midling.  

               Fagskoler og høyskoler  

15.15 
15.30 

Pause med litt å spise – registrering til representantskapsmøte 
Ekstraordinært representantskapsmøte 

 

16.00 Seniorrådgiver Signe Sandsmark, KFF: Fra statskristendom til googlebuddhisme. 
Nøytralitetsmyten lever ennå, – hva gjør den med oss? 

 
 

16.45 
17.00 
 
18.30 

Pause 
Politikersamling 
Samtale, spørsmål og kommentarer fra salen 
Middag 

 
 

 

************************************************* 

Fredag 1. november 

08.00 Morgensamling.   

08.15 
 
09.00 

Førsteamanuensis Kristin Norseth, MF: Virkninger av nytt KRLE-fag, - noen perspektiver 
og refleksjoner  
Pause 

 
 
 

09.15 Valgfrie seminarer   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alt 1. Lærer Bodil Irene Berge Nervik, lærer og rektor Rita Hestad Jenssen: Vold og 
utagering i skolen fra et ledelsesperspektiv, – hvordan gi ansatte rett kompetanse?  
Alt 2. Seniorrådgiver Signe Sandsmark: Hvordan arbeide med de nye fagplanene ut fra 
skolens kristne basis?  
Alt 3. Konsulent Petter Marthinsen: GDPR i friskoler. En introduksjon og gjennomgang av 

den nye personvernmodulen i KFF-KSS  

Alt 4. Student Emilie Nancy Eiken og informasjonsleder Espen Ottosen i NLM: Å møte 

skeive elever med utgangspunkt i klassisk kristen samlivsetikk 

 

10.30 
11.00 

Pause 
Professor Jan Inge Jenssen ved UiA: Utfordringer for kristne friskoler i møte med det 
senmoderne/postmoderne samfunnet 

 

12.30 Avslutning v/ Jan Erik Sundby  

13.00 Lunsj. Kort eller lang etter behov!  

 

Pris:  
Hele konferansen fra onsdag til fredag med helpensjon koster kr. 4150,-  
Dersom du ønsker overnatting fra tirsdag til onsdag, ta kontakt med Berit Viddal, e-post: 
osloairport.kongress3@olavthon.no Pris for den ekstra natten er kr. 1245,- Hver deltaker 
betaler for mat og opphold til hotellet.  
Deltakeravgift til KFF er kr. 1000,- Du vil motta en faktura for dette i etterkant.  
Frist for påmelding er 27.september 2019 
På grunn av strengere avbestillingsfrister er det veldig viktig at du overholder fristen. Ta 
kontakt på mail om du vil melde deg på etter at fristen har gått ut.  
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SEMINARER TORSDAG KL. 10.30 
 
SLIK TENKER- OG JOBBER - MEDIENE 
Alf Gjøsund, redaktør i Vårt Land 

De fleste vil at aviser skal skrive positivt om virksomheten deres. Problemet er bare at 
hvis man snakker med en journalist, da vet man aldri hva man får. De er jo 
venstreorienterte aktivister med en tydelig agenda. Eller er de nødvendigvis det? Alf 
Gjøsund snakker om hvordan pressefolk er skrudd sammen, hva som trigger 
journalister og redaktører og hvordan de tenker om konflikter og gladsaker, sant og 
usant og grenser og retningslinjer. Du får ingen tips til hvordan du kan manipulere 
pressen, men kanskje kunnskapen du trenger for å forstå hvorfor pressemeldingen 
din aldri førte til noe. 

 
MEN HVORFOR BLIR DU SÅ SINT?  
Frank Ole Thoresen, rektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole 

Hvordan kommunisere med foreldre og elever fra en annen kultur? Kommunikasjon 
på tvers av kulturer kan av og til være krevende. Det kan dreie seg om noe så enkelt 
som ulike typer kommunikasjonsmønstre som anvendes i ulike kulturer. Men det kan 
også dreie seg om langt mer grunnleggende kulturelle strukturer som gjør at vi 
misforstår hverandre og bidrar til å skape fortvilelse eller aggresjon hos 
samtalepartneren. Hva er forventet reaksjonsmønster når en foresatt blir fortalt at 
deres barn ikke fungerer godt i klassemiljøet? I dette seminaret vil vi se nærmere på 
hvordan vi kan etablere økt kulturell forståelse på tvers av kulturell bakgrunn.  

 
PEDAGOGISK LEDELSE I LÆRENDE ORGANISASJONER 
Jan Merok Paulsen, professor ved Oslo Met 

(For bibelskolene og fagskolene) I dette foredraget belyses hva som anses å være 
effektiv pedagogisk ledelse når hensikten er å fremme en lærende 
organisasjonskultur i skoler. I denne tenkningen har både lærende ledergrupper og 
team som reflekterer systematisk over pedagogisk praksisf en viktig plass, og 
foredraget vil holde frem noen anerkjente strategier for å lykkes med dette. Stikkord i 
så måte er gjensidig tillit, kollektiv mestringstro og et støttende læringsklima tvers 
igjennom skolens organisasjon  
 

KRISTNE FRISKOLER OG MENNESKERETTENE 
Ruth Nordström, jurist  

Ruth Nordström jobber for Skandinaviska Männeskorättsjuristerna i Sverige. De 
”arbetar utifrån en kristen värdegrund, människovärdesprincipen og den 
naturrättsliga filosofin”. I seminaret vil Ruth Nordström ta opp dagsaktuelle spørsmål 
i Norge og Sverige: Sier menneskerettene at barn ikke kan utsettes for religiøs 
påvirkning i skolen? Kan politikere bestemme at kristne friskoler skal forbys eller 
miste økonomiske bidrag? Hvordan har Europadomstolen dømt i saker som gjelder 
foreldres rett til å velge religiøs utdannelse for sine barn?  Hvordan er situasjonen for 
religiøse friskoler i nabolandet Sverige?  



 

 
 
SEMINARER FREDAG KL. 09.15 
 
VOLD OG UTAGERING I SKOLEN  
Bodil Irene Berge Nervik, lærer, og Rita Hestad Jenssen, rektor 

Hvordan kan skoleledelsen gi ansatte rett kompetanse for å takle vold og utagering i 
skolen? Rostad skole har lang erfaring med håndtering av vold og trusler i skolen. De 
har elever som har opplevd store traumer og omsorgssvikt og som krever store 
ressurser.  Elevene kommer i hovedsak fra nærliggende barnevernsinstitusjoner og 
har ofte stor skolevegring. Nervik og Jenssen vil snakke om kompetanse hos 
personalet som kan hjelpe i forebyggingen av vold og trusler, for eksempel 
håndtering, relasjonsbygging, taushetsplikt, bruk av makt, veiledning, ansvar og 
anmeldelse. De vil gi eksempler fra hverdagen og dele erfaringer om metoder de 
opplever hjelper dem i arbeidet. 

 
NYE FAGPLANER 2020 
Signe Sandsmark, seniorrådgiver i KFF 

Hvordan arbeide med de nye fagplanene ut fra skolens kristne basis? 
Utgangspunktet for seminaret er Kristne Friskolers Forbunds forslag til tillegg til 
overordnet del til læreplanen og de seks godkjente synliggjøringstilleggene (engelsk, 
kroppsøving, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag) i revidert form på grunn 
av ny læreplanstruktur. Deltagerne utfordres til å ta med et par lærebøker i egne 
undervisningsfag, gjerne blant de seks nevnte, slik at arbeidet kan bli så konkret som 
mulig. 
 

GDPR I FRISKOLER 
Petter Marthinsen, konsulent 

Ny personopplysningslov med EUs personvernforordning GDPR (General Data 
Protection Regulation) har ført til økt fokus på personvern i skoler. Det er avgjørende 
at skoleledelsen forstår personvernregelverket og hva som må være på plass i den 
daglige driften. Vi skal se på de viktigste kravene og hvordan personvernmodulen i 
KFF-KSS kan hjelpe skolestyret, ledelsen, administrasjonen og lærerne i både å 
utforme rutinebeskrivelser for den daglige driften og gjennomføre kontrollarbeid.  

 
SKEIV PÅ KRISTEN FRISKOLE  
Emilie Nancy Eiken, student, og Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM 

Mange kristne skoler mener at det livslange ekteskap mellom mann og kvinne er 
rammen for det seksuelle samliv og mener således at homofilt samliv er i strid med 
kristen etikk. Samtidig er skolene opptatt av å møte alle elever med respekt og 
nestekjærlighet. Emilie Nancy Eiken vil fortelle om egne erfaringer som lesbisk elev 
ved kristne friskoler. Espen Ottosen vil svare på spørsmålet: Hvordan kan man holde 
fast på sitt etiske ståsted og samtidig kommunisere godt med de som har et annet 
syn? Det blir rom for samtale og spørsmål.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Program for økonomi grunnkurs for friskoler og kap.4-skoler 
 

Kurset arrangeres i forkant av skolelederkonferansen. Du må krysse av i påmeldingsskjema 
om du ønsker å delta på dette forkurset. Dersom du ikke deltar på skolelederkonferansen og 
ønsker å delta, send en mail til olausson@kff.no  Kurset koster kr. 400,- 
 
Sted: Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.  
 

Onsdag 30. oktober 2019 

10.00 

 

 

 

 

Ass. rektor Raimo Hansen, Tyrifjord vgs:  
Balanseregnskapet. Hva er eiendeler, egenkapital og gjeld, og hva er 
sammenhengen?  
Resultatregnskapet. Hva utgjør virksomhetens inntekter og kostnader?  
Pause 
Begrepsforklaringer: Likviditet, arbeidskapital, innbetaling, utbetaling, kostnad, 
utgift, inntekt, skjult reserve, skjult tap. 
Grunnleggende regnskapsprinsipper. 

 

11.30 Pause  

11.45 Generalsekretær Jan Erik Sundby, KFF:  
Økonomiforskrift til friskoleloven: Skolepenger og friskolers handel med 
nærstående 

 

 Pause  

 Seniorrådgiver Helge Vatne, KFF:  
Økonomiforskrift til friskoleloven: Tilleggsvirksomhet, overføring til egenkapital 
m.m  

 

13.00 Bagettlunsj. Husk å krysse av i påmeldingsskjema eller skriv det i mailen.   

 

 
Raimo Hansen er medlem i KFFs styre. Han er adjunkt i økonomi og markedsføring og har 15 
års erfaring som økonomisjef i næringslivet og som økonomileder ved folkehøgskole.  
Jan Erik Sundby er generalsekretær i KFF.  
Helge Vatne er seniorrådgiver i KFF.  

 

 

************************************************* 
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