
Program
Mandag 26. september 

10.15 Buss fra Gardermoen
11.00  Kaffe/te/snacks   
11.30  Jorunn Hallaråker Heggelund, 

generalsekretær i KFF: KRISTNE FRISKOLERS 
FOTAVTRYKK 

12.00  Sissel Marie Bjerga, daglig leder ved 
Utsyn Misjonssenter: KAN GLEDE OG 
YRKESSTOLTHET LÆRES? Intervju. 

12.30  Fagseminar 
13.00  Lunsj
14.00  Fagseminar 
15.30  Pause 
16.00  Valgfrie seminar ( til 17.30 )
 Alt. 1:  «SE MEG!» ELEVENS VIKTIGSTE BEHOV? 

Grete Yksnøy Martinsen, sjelesørger, NLM
   Ungdom trenger - som oss voksne - 

medmennesker, ikke først og fremst proffe fagfolk. 
De trenger å bli sett og lytta til. Hvordan kan du og 
jeg som møter elever på våre skoler, bidra til å gi 
dem en god hverdag og mot på framtida?

  Alt. 2:  HVORDAN KAN VÅRT PRAKTISKE ARBEID 
VITNE OM GUD?

   Andreas Hegertun, pastor i Filadelfia Oslo 
   Hvordan ser vi på helt praktisk arbeid i 

forhold til det å tale/vitne eksplisitt om troen? 
Sammenheng eller motsetning? Hva skjer om vi 
har et for lavt eller høyt syn på arbeid? Hvordan 
kan måten vi utfører jobben vår på være et 
vitnesbyrd om Gud? Hva er arbeidets teologi? 

 Alt. 3:  GOD LEDELSE- HVA ER DET? 
   Helge Vatne, seniorrådgiver i KFF 
   Samtalebasert seminar som passer for alle som 

har, eller er interessert i, lederansvar. Gleder og 
utfordringer ved å være leder. Hvordan skape 
gode dele- og møtekulturer? Hvordan takle 
personalansvar? 

18.30  Middag   
20.30  Konsert ved Carl-Jørgen Skullerud Bakke i 

Mariakirken
  Kaffe og kake på hotellet  

Tirsdag 27. september 

  Frokost serveres fra 06.30
08.30  Sidsel Høland Olausson, seniorrådgiver i KFF: 

Ord for dagen   
09.00  Fagseminar, se egen presentasjon   
10:30 Kaffe/te/snacks 
11.00  Alexis Lundh, Leder av HeltFri i Tro og Medier: 

SUNT OG SANT OM SEKSUALITET. Hvilke 
historier forteller vi Generasjon Prestasjon om 
seksualitet? Hvordan få til gode samtaler med 
elevene om livets vakreste eventyr? 

12.30  Lunsj 
13.30   Ingvild Harila Feed, Coach: KAN GLEDE OG 

YRKESSTOLTHET LÆRES? Ingvild deler 
livsnære historier, selvironi og erfaringer innen 
personlig utvikling til å formidle hvordan man 
med små valg og enkle mindtricks kan få til 
store endringer som påvirker livskvaliteten på 
en god og kraftfull måte. 

15.30  Jorunn Hallaråker Heggelund, general-
sekretær i KFF: Oppsummering og vel hjem

16.00 Avgang for buss til Gardermoen

KFFs konferanse for 

service- 
personale 
26.-27.september  
på Sanner hotell, Hadeland.

Renhold, kjøkken og kantine,  

drift og vedlikehold, internat,  

kontor, IKT og økonomi- og adm.ledere 

Praktiske opplysninger: 

Pris for hele konferansen med helpensjon  
Enkeltrom: kr. 2700,- per pers.
Dobbeltrom: kr. 2200,- per pers.
Deltakeravgift til KFF: kr. 1000,- 

Påmelding innen 15. juni 2022  
via checkin.no/event/43480/

Max 96 deltakere. 
(42 enkeltrom og 27 dobbeltrom). 
Vi anbefaler at de som kjenner hverandre 
deler rom. Enkeltrom kan også bookes på 
Hotell Hadeland (ca. 1 km unna). Du kan booke 
overnatting fra søndag til mandag på Sanner 
hotell. Buss tur-retur Gardermoen-Sanner 
hotell kr 200,-. God kapasitet for parkering.



Kjøkken- og kantinepersonale
Sissel Marie Bjerga, Utsyn misjonssenter 
(utsynmisjonssenter@nlm.no)

Besøk fra Rational i Oslo som har med ovn 
og kommer med råd og gode tips ved bruk 
av combidamper. Andre temaer: bruk av 
meny, forskjellige matvarer i forskjellige 
sesonger og bruk av årshjul, planlegge 
turnus. Åpen post. Facebookgruppe: 
KFF fagseminar, kjøkken- og 
kantinepersonale

Internat-personale 
Sigrid Åreskjold, Lundeneset vgs 
(saarekjold@lvs.no)

God tid til erfaringsdeling. Hva har den 
enkelte skole fokus på nå? Hvem eller hva 
setter dagsorden i internatet? Hvilken 
rolle har internatarbeideren i mors og 
fars sted? Hvordan disiplinere elevene på 
en god og nådig måte? Sjelesørger i NLM 
Grete Y. Martinsen vil komme på besøk 
mandagen. Åpen post. Facebookgruppe: 
KFF fagseminar, internat

Renholdspersonale
Raquel Marin Johannesen  
(rjohannesen@tryggheim.no) 

Hvordan pleie ulike typer gulv? Hvordan 
kan vi skape felleskap og trivsel på jobb? 
Hvordan skape god kommunikasjon 
mellom reinholdere og skolen? Åpen post. 
Facebookgruppe: KFF fagseminar, renhold

Kontorpersonale/resepsjonist
Solveig Brekke Hetland, Lundeneset VGS 
(sbhetland@lvs.no)

Arkivering. Personvern og håndtering 
av elevopplysninger. Helge Vatne blir 
med på mandagen. Hvordan takle de 
mange forskjellige forventningene og 
arbeidsoppgavene uten at stressnivået 
blir for høyt? Elevhåndtering. Åpen 
post. Facebookgruppe: KFF fagseminar, 
kontorpersonale/resepsjonist

Drifts- og vedlikeholdspersonale
Kåre Sandal, KVS Lyngdal
(k.sandal@kvs-lyngdal.no) 

Arne-Olav Klevsgård fra Gjennestad vil 
innlede om stell av grøntareal, planter 
og trær. Erik Wilberg vil snakke om 
energistyring, nye tariffer og effekt-
topper, hva betyr det for oss? Åpen post.
Facebookgruppe: KFF fagseminar, drifts- 
og vedlikeholdspersonale

Ikt-personale
Tor Arne Hustvedt, Tomb vgs 
(tor@tomb.no)

God tid til erfaringsutveksling. IT-
sikkerhet i 2022, fillagring, MS Teams, 
backup, programvare til skolebruk, 
erfaringer med ulik skole-administrative 
system (SAS), servere i skyen og 
datamaskinordning for elever, PC/MAC/
iPAD/Chromebook?.  
Facebookgruppe: IKT-ansvarlige på 
kristne friskoler

Økonomi- og administrasjonsledere 
Hanna Haraldsen, Skauen kristne skole
(hanna.haraldsen@skauenskole.no)

Grensegang om skolevirksomhet, 
tilleggsvirksomhet, mva-kompensasjon 
og kostnadsfordeling. Hvordan holder vi 
orden på diverse inntektskilder og kan 
vi synliggjøre dugnad i regnskapet? Litt 
om leie kontra eie. Besøk av partner i 
BDO, Anders Bjerke. Lederutfordringer i 
skolehverdagen. Tilskudd og pensjon. 
Facebookgruppe: KFF fagseminar, 
økonomi- og administrasjonsledere

Fagseminarer

Carl Jørgen Skullerud 
Bakke en kreativ musiker 
med eget studio hjemme 
der han produserer 
musikk selv. Han har 
funnet stor inspirasjon i 
musikalske forbilder som 
Per-Erik Hallin, Andrae 
Crouch og Oscar Peterson. 
Du får høre Bakke mandag 
kveld. 
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