
TORSDAG 22. OKTOBER 

09.30–09.50 Elisabeth Thieleman, styreleder i KFF:  
 Åpning av skoleleder konferansen. 

 Jan Erik Sundby, generalsekretær  
 i KFF: Kristen friskole – motstrøms  
 i skolepolitikken?

09.50–10.00 Gruppene møtes

10.00–11.00 Hermund Haaland, gründer og  
 utviklingsleder: Tro som bærer gjennom  
 hele livet – også i jobb.

11.00–12.00 Lunsjpause

12.00–12.30 Hilsen ved Olaug V. Bollestad,  
 landbruks- og matminister og  
 Kristin Clemet, daglig leder  
 i Civita.

12.30–14.00 Eli Tronsmo, postdoktor ved UIO:  
 Profesjonsfellesskapet og Fagfornyelsen. 

 For bibelskolene: Læreplanarbeid m.m.  
 ved sekretariatet i KFF.

14.00–14.15 Pause

14.15–15.00 Representantskapsmøte

FREDAG 23. OKTOBER

09.30–11.00 Tarjei Gilje, redaktør i Dagen:  
 Hvordan tenker og jobber mediene?

11.00–12.00 Lunsjpause

12.00–13.00 Valgfrie seminarer: 

 1) Gjermund Viste, rektor, Anne Lise  
 Flatebø, studieleiar og Gunhild Obrestad,  
 lærer: Leiing av fagfornyinga på ein  
 kristen friskule. 

 2) Ingunn Folkestad Breistein, rektor:  
 Hvordan kan og bør troen komme til orde  
 i det livssynsåpne samfunnet? 

13.00–13.15 Pause

13.15–14.15 Valgfrie seminarer:

 1) Jan Erik Sundby, general sekretær:  
 Tilskuddsordningen. 

 2) Ingvild Harila Feed, coach:  
 Glede i hjertet gir god helse!

14.15–14.30 Avslutning ved Jan Erik Sundby.

Program for digital skolelederkonferanse  
22. oktober–23. oktober 2020

Påmelding: Fyll inn i google-skjema her. Frist for påmelding er 13. oktober kl. 12.00. Det vil 
koste kr. 1000,– per skole å delta. 

Grupper: Alle deltakerne på konferansen vil bli deltaker i en elektronisk gruppe. Det vil bli minst 
en gruppesamtale i hvert foredrag/seminar. Seksjonsmøter arrangeres for bibelskoler tirsdag 17. 
november, for grunnskoler onsdag 18. november og for vgs torsdag 19. november kl. 10.00–11.30. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA1x9wfRvWXrkcbFhkEx6FUzapFXseUs-b48jwM6yCwbWQeQ/viewform?gxids=7757


Glede i hjertet gir god helse! Kan glede læres? 
Hvordan påvirker denne gleden din egen helse og  
din kommunikasjon med dine medarbeidere? Bli med 
på en spennende reise innen selvregulering  
og hvordan vi på genialt vis kan gjøre små endringer 
hos oss selv. Er du bevisst på hvordan du leder 
deg selv? En kort innføring i hvordan kunnskap om 
stressfysiologi og positiv psykologi kan hjelpe deg 
med kommunikasjon.

Ingvild Harila Feed har i tolv år drevet sitt eget 
firma med personlig veiledning og coaching. 
Hun er utdannet adjunkt med fordypning i 
pedagogikk og kristendom.

Profesjonsfellesskapet og Fagfornyelsen. Hvordan 
ser læreres kollektive kunnskapsarbeid ut når det 
er på sitt beste? I denne forelesningen spør hun 
hvorfor lærere bør samarbeide om pedagogiske 
spørsmål, og hvordan skoleledere kan tilrettelegge 
for produktive, faglige fellesskap blant sine ansatte. 
Det blir en veksling mellom forelesning  
og diskusjoner i grupper.

Eli Tronsmo er postdoktor ved Institutt for 
Lærer utdanningen og Skoleforskning ved 
UiO. Hun har nylig skrevet en doktograd om 
læreres arbeid med lokal læreplanutvikling. 

Hvor og når kan og bør tro og livssyn komme til orde 
i det livssynsåpne samfunnet? Hvordan kan man 
argumentere ut fra et kristent livssyn i et pluralistisk 
samfunn? Hva er legitimt, og hva er mindre legitimt  
– og hvor går grensene for religionsfriheten?

Ingunn Folkestad Breistein er rektor  
ved Ansgar høyskole og bibelskole. Hun er 
professor i norsk og internasjonal kirkehistorie.

Tro som bærer gjennom hele livet – også i jobb. 
Undersøkelser fra USA og Storbritannia viser at 
60–70% av barn som vokser opp i kristne hjem, ikke 
er kirkeaktive i voksen alder. Barna Research peker 
på manglende kobling mellom tro og arbeid som en 
vesentlig årsak. Hvordan kan vi som kristne friskoler 
bidra til at troen oppleves som relevant for hele livet 
– og hvordan kan vi bidra til at elevene oppdager sine 
yrkeskall og gaver til å utføre dette gjennom livet? 

Hermund Haaland er gründer og utviklings leder 
av tankesmien Skaperkraft. Han er forfatter av 
flere bøker, blant annet «Samfunnsbygger – 
kirken ut av isolasjon» som kom ut i 2019.

Hvordan tenker og jobber mediene? Kristne friskoler 
har ofte ønsket offentlig oppmerksomhet rundt sin 
virksomhet, fordi skolene alltid har måttet kjempe for 
sin eksistensberettigelse. Hvordan kan friskolene nå 
gjennom i nyhetsbildet for å profilere sin egenart? 
Og hva gjør vi når journalistene ringer fordi lhbtq+-
elever ikke opplever seg godt nok ivaretatt? Redaktør 
Tarjei Gilje i Dagen forteller om hva slags saker de 
prioriterer, og presenterer aktuelle eksempler på 
medieomtale som så blir gjennomgått i grupper.

Tarjei Gilje er redaktør i Dagen og har særlig 
ansvar for debatt-, kommentar- og kulturstoff. 
Utdannet med bachelor i sammenlignende 
politikk fra Universitetet i Bergen og master  
i kristendomskunnskap fra NLA Høgskolen.

Tilskuddsordningen. Politikere og offentlig ansatte 
har lite kunnskap om tilskuddsordningen for friskoler 
og hvordan tilskuddssatsene påvirker overføringene 
til kommunene. Friskoleledere bør kunne 
korrigere feiloppfatninger og gi et korrekt bilde av 
ordningene. Målet med seminaret er å gi innsikt i 
tilskuddssystemet.

Jan Erik Sundby er generalsekretær i KFF og 
har tidligere vært rektor ved Tomb vgs. Han 
har styreerfaring fra høyskole,- folkehøyskole- 
og friskolesektoren og har erfaring med 
økonomiforvaltning på kommunalt og 
nasjonalt nivå.

Leiing av fagfornyinga på ein kristen friskule. Kva er eller bør ein 
kristen kunnskapsskule vera? Den som går på ein kristen friskule må få 
noko og læra noko som den offentlege skulen ikkje byr på. Og kva er 
så det? Korleis kan leiinga leggje til rette for at profesjonsfellesskapet 
vårt utviklar kunnskap som kjem elevane til gode i klasserommet?

Gjermund Viste, rektor, Anne Lise Flatebø, studieleiar og Gunhild H. Obrestad, lærer 
arbeider ved Tryggheim videregående skole ved Nærbø. 


