
Skoleleder- 
konferansen 

20
22

Påmelding
Påmelding gjøres på kff.no. 
Frist for påmelding er torsdag  
8. september.

Pris
Pris for hele konferansen: 
Konferanseavgift, kr. 700,-
Enkeltrom, kr. 5350,-
Dobbeltrom per person, kr. 4100,-
Reduserte priser hvis kortere  
deltakelse,  se påmeldingen. 

Konferansested: 
Thon Hotel Arena Lillestrøm,  
10 minutter med tog fra Gardermoen.  
Hotellet ligger fem minutter fra  
togstasjonen.  Parkering per døgn  
kr. 195,- God kapasitet.

Program

Onsdag 19.oktober

13.00 Enkel lunsj i konferanselokalene
14.00  Morten Thomassen, styreleder i 

KFF: Åpning av skolelederkonfe-
ransen

14.10   Jorunn Hallaråker Heggelund, 
generalsekretær i KFF: Et blikk 
på friskolenes handlingsrom og 
utviklingsmuligheter

15.00 Pause
15.30  Representantskapsmøte, viser til 

egen innkalling 
16.30 Pause
17.00  Delt program

Seksjonsmøte for grunnskolene  
(sakliste blir ettersendt) 

Seminar for vgs, bibel- og fagskolene:  
•  Sofie Braut, prosjektleder i Laget: Ta ordet! 
•  Anette Hemmingby, førsteamanuensis  

ved BI: Elevers og ansattes rettigheter  
i 9A-saker 

•  Bjørn Are Davidsen, redaktør for Fags-
jekk.no: Lærebokanalyse

18.15 Pause

19.00  Festmiddag med besøk av  
KG- singers 

Torsdag 20.oktober

08.00 Morgensamling 
08.15  Janne Mesel, lederutvikler:  

Ledelse av mestringskultur, hva 
fordrer det?  

09.45 Pause
10.15 Delt program

Seksjonsmøte for vgs, bibel- og fagskolene 
(sakliste blir ettersendt) 

Seminar for grunnskolene
•  Sofie Braut, prosjektleder i Laget: Ta ordet! 
•  Bjørn Are Davidsen, redaktør for  

Fagsjekk.no: Lærebokanalyse
•  Janne Mesel, lederutvikler:  

Den vanskelige samtalen 

11.30 Pause
11.45  Elisabeth Bakke Husabø,  

psykolog og pastor: Psykisk helse 
blant barn og unge – en analyse av 
dagens situasjon

13.30 Lunsj i restauranten
14.15  Rekreasjon (tur langs elva,  

basseng, treningssenter el. kafé) 

15.45  Delt program

Seksjonsmøte for grunnskolene

Seminar for vgs, bibel- og fagskolene
•   Gretchen Schoon-Tanis, pastor og pro-

fessor: Telling Our Story. How to Convey an 
Authentic Faith in an Age of Influence(rs)

•   Elisabeth Husabø, psykolog og pastor: 
Hvordan støtte elever med psykiske  
utfordringer? 

•   Janne Mesel, lederutvikler:  
Den vanskelige samtalen

17.00 Pause
17.30  Panelsamtale om kristne fri-

skolers plass i samfunnet.  
Deltakere i panelsamtalen er blant 
annet: Kristin Clemet (innled-
ning) og stortingsrepresentantene 
Maren Grøthe (SP), Jorodd Asp-
hjell (Ap), Margret Hagerup (H) 
og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). 

19.30 Middag i restauranten 

Fredag 21.oktober

08.00 Morgensamling
08.15  Delt program

Seksjonsmøte for vgs, bibel- og fagskolene 

Seminar for grunnskolene
•  Gretchen Schoon-Tanis, pastor og pro-

fessor:  Telling Our Story. How to Convey an 
Authentic Faith in an Age of Influence(rs)

•  Elisabeth Husabø, psykolog: Hvordan 
støtte elever med psykiske utfordringer? 

•  Elsa Leona McClimans, advokat i Norsk 
Lektorlag: Elevers og ansattes rettigheter 
i 9A-saker  

09.15 Pause
09.45  Gretchen Schoon-Tanis, pastor og 

professor: How to Model a Non- 
Anxious Life in an Age of Anxiety

11.30 Pause 
12.00  Panelsamtale med representan-

ter fra skolefamiliene: Hvordan 
formidle kristen tro til unge i dag? 
Elisabeth Husabø, psykolog og 
pastor i Salt menighet 
Terese Ranek , kateket i St.Olav 
menighet, Tønsberg 
Line Heiberg Ringen, skoleprest 
ved Kristelig Gymnasium 
Andreas Evensen, rektor ved 
Bibelskolen Bildøy

12.55  Jorunn Hallaråker Heggelund, 
generalsekretær i KFF: Avslutning 

13.00   Lunsj i restauranten
 Hjemreise

https://kff.no/artikkel/article/1611275
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/lillestrom/thon-hotel-arena/#Parkering
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Foredrag
Et blikk på friskolenes handlingsrom  
og utviklingsmuligheter 
ved Jorunn Hallaråker Heggelund

Vi driver kristne friskoler fordi vi vil gi 
barn og unge en god skolehverdag som er 
forankret i det kristne verdigrunnlaget. En 
hverdag fylt med kunnskap, kompetanse, 
mestringsfølelse, trygghet og glede. For et 
privilegium! Til tross for vårt ønske om å 
være et samfunnsbidrag er det dessverre 
en del motbakker. Hvilket handlingsrom og 
utviklingsmuligheter har vi som friskoler i 
dagens skole-Norge?  

Ledelse av mestringskultur 
ved Janne Mesel

Hvordan kan du som skoleleder legge til 
rette for en mestringskultur som bidrar til 
at dine medarbeidere kjenner på motivasjon 
og glede i arbeidshverdagen? Tydeliggjøring 
av mål og retning; hvordan få til gode invol-
verende prosesser som gjør at medarbeide-
re blir ansvarliggjort og bidrar til at skolen 
når sine mål? Hva fordrer det av deg som 
skoleleder?

Psykisk helse blant barn og unge  
– en analyse av dagens situasjon 
ved Elisabeth Bakke Husabø

Har psykisk helse blant barn og unge endret 
seg? Er det samfunnet eller elevene som er 
annerledes? Husabø vil gi et overblikk over 
det vi vet om dagens unge og deres psykiske 
helse. Hva trenger ungdommene på skolene 
i dag? Både de som har det normalt vanske-
lig og de som behøver ekstra hjelp. 

How to Model a Non-Anxious Life in an 
Age of Anxiety 
ved Gretchen Schoon-Tanis

Schoon-Tanis will focus on the role of 
Practical Theology in shaping our outlook 
in work and ministry with young people. 
She will look at the various ways Practical 
Theology informs our theology and behavi-
or and how that might help contribute to a 
healthier environment as we live and work 
with young people today. It will also help us 
train staff and teams to help build positive 
leadership models.

Seminarer
Ta ordet!
ved Sofie Braut

Ei tid som vår treng kristne skuleleiarar 
som kjenner på ytringsbehov og vågar å 
heva stemmen i samfunnet- også når det 
kostar. 
Gjennom stikkorda tydeleg, tillit og «ti-
ming» tilbyr dette seminaret ei ramme som 
hjelper oss til å konfrontera både frykta 
og det frigjerande ved å bli meir synlege i 
samfunnet. 

Lærebokanalyse 
ved Bjørn Are Davidsen

I Fagfornyelsen snakkes det mye om kritisk 
tenkning og dybdelæring, men hva handler 
dette om i en kristen skole? Hvordan kan vi 
få en enda mer reflektert og informert tanke 

i møte med faktapåstander og perspektiver i 
bredden av læremidler? Hva kan dette inne-
bære i skolenes undervisning? Davidsen vil 
bruke eksempler fra grunn- og videregåen-
de skoler og bibelskoler. 

Elevers og ansattes rettigheter  
i 9A-saker
ved Elsa Leona McClimans

I skolemiljøsaker er skjæringsfeltet mellom 
opplæringslova og arbeidsmiljøloven tidvis 
vanskelig å håndtere. Skoleledere i grunn-
skolen er både ledere for skolen og elevene 
og arbeidsgiver for de ansatte. Hva sier 
lovgivningen om krav til elevers skolemiljø 
og ansattes arbeidsmiljø, og hvilke virke-
midler disponerer rektor over?

Elevers og ansattes rettigheter  
i 9A-saker
ved Anette Hemmingby

I sitt daglige virke må skoleledere i vgs 
og bibelskoler forholde seg til både elev-
er og ansatte. Mens elevenes rettigheter 
reguleres av opplæringsloven, er det 
arbeidsmiljøloven som danner rammene 
for de ansatte. Iblant krysser disse reglene 
hverandre og skaper et utfordrende far-
vann å manøvrere i. Hvordan skal man som 
skoleleder håndtere slike vanskelige saker, 
og hvilke virkemidler har man?

Den vanskelige samtalen 
ved Janne Mesel 

Hvordan legge til rette for at den vanskelige 
samtalen kan snus til å bli en utviklende 
samtale? Hvordan være tydelig og samti-
dig vise forståelse? Hva er det som gjør at 
du kjenner det er en vanskelig samtale? Vi 

skal gjennom refleksjoner og veiledning bli 
bevisstgjort på hvordan du på en mest mulig 
konstruktiv måte kan gjennomføre slike 
samtaler.

Telling Our Story. How to Convey  
an Authentic Faith in an Age of  
Influence(rs) 
ved Gretchen Schoon Tanis

Schoon-Tanis will be looking at the lands-
cape of young adults in the world today and 
how they are being shaped and molded by 
this idea of ”influencers” in social media. 
She will then look at the field of Practical 
Theology and use frameworks from this 
area that will help us share our story of 
faith and take up the mantle of leadership 
within school systems. This will enable us 
to share our stories of faith more authen-
tically and thus shape the environments 
more faithfully our young adults are raised 
in.

Hvordan støtte elever med psykiske 
utfordringer? 
ved Elisabeth Bakke Husabø

Hvordan organiserer rektor skolen slik 
at lærerne kan hjelpe elevene på en best 
mulig måte? Hvordan forholder vi oss til 
skolevegring, spiseforstyrrelser, angst og 
depresjon? Husabø vil dele fra sin forskning 
om hva elever ser ut til å streve med, og hva 
helsesykepleiere opplevde som god hjelp fra 
skoleledere i gjennomføring av gruppetil-
bud for ungdom med angst i skolen.
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Jorunn Hallaråker- 
Heggelund  
Generalsekretær i KFF. Hun 
er utdannet jurist og lektor. 
Hun har jobbet som lektor 
på Danielsen og Bjørnholt 

videregående skole. De siste ti årene har 
hun jobbet i politikken, og har erfaring fra 
både Storting og regjering. Blant annet 
ledet hun KrFs sekretariat under regje-
ringsforhandlingene på Granavolden og var 
statssekretær i Solberg-regjeringen. 

Janne Mesel  
Leder- og organisasjons-
utvikler for virksomheter 
både i offentlig og privat 
sektor. Hun har en master i 
organisasjonspsykologi og 

bachelorgrad i økonomi og administrasjon. 
Janne har spesialisert seg inne coaching og 
prosessledelse på individ og organisasjons-
nivå, og har 20 års erfaring fra teamutvik-
ling, lederveiledning og konflikthåndtering. 

Rev. Gretchen  
Schoon -Tanis
PhD Ordained minister 
from the Reformed Chur-
ch in America, currently 
serving an English langua-

ge congregation in Hannover, Germany. 
She holds her PhD in Youth Ministry and 
Theology from King’s College, London and 
is an Associate Professor at NLA University 
College in Bergen, Norway. The focus of her 
thesis was on the history and theology of 
Young Life, a parachurch organization that 
works with teenagers around the world.

Kristin Clemet 
Daglig leder i Civita og er 
utdannet siviløkonom fra 
NHH. I perioden 2001–2005 
var hun utdannings- og 
forskningsminister, og fra 

1998 til 2001 var hun viseadministrerende 
direktør i NHO. Hun har tidligere vært blant 
annet arbeids- og administrasjonsminister 
(1989–1990) og stortingsrepresentant for 
Høyre (1989–1993). Hun har hatt en rekke 
verv i organisasjons- og næringsliv. 

Elisabeth Bakke 
Husabø 
Pastor og kreativ leder i 
pinsekirken Salt Bergen. 
Hun er utdannet psykolog 
med doktorgrad om ungdom 

og angst fra 2021. Tidligere har hun vært 
ansatt som stipendiat på Haukeland Univer-
sitetssykehus og forsket på lavterskeltiltak 
for angst på ungdomsskoler. Hun har også 
arbeidet i NORCE, ved Regionalt kunnskaps-
senter for barn og unge.

Sofie Braut Prosjekt-
leiar i Laget for «Grill en 
kristen». Ho er utdanna 
filolog og pedagog, og har 
arbeidd mange år som 
lektor i vidaregåande, både 

i fylkeskommunen og i friskule (Tryggheim 
vgs.) Sofie har i tillegg variert engasjement 
som frilansar, aviskommentator/skribent 
og bokmeldar. 

Bjørn Are Davidsen 
Redaktør for Fagsjekk.no 
og rådgiver i tankesmien 
Skaperkraft. Han er utdan-
net sivilingeniør, og har 
også studert pedagogikk, 

sosialantropologi og vitenskapshistorie. 
Bjørn-Are har skrevet en rekke bøker om 
tro og tanke. Tidligere har han arbeidet med 
innovasjon i Telenor der han blant annet var 
skribent for fagbladet Telektronikk. 

Elsa Leona McCli-
mans Advokat i Norsk 
Lektorlag. Hun var tidligere 
advokat/partner i Advokat-
firmaet Økland& Co DA og 
advokatfullmektig /advokat 

partner i Advokatfirmaet Frøland. Før dette 
koordinerte hun FNs menneskerettighets-
nettverk HURITALK for FNs utviklingspro-
gram (UNDP), jobbet i UNDP Mosambik og 
hos Likestillingsombudet. 

Anette Hemmingby  
Førsteamanuensis ved 
Institutt for rettsvitenskap 
og styring, Handelshøysko-
len BI. Hun har doktorgrad i 
rettsvitenskap fra Universi-

tetet i Oslo og er forfatter av boken «Ensidig 
endring av økonomiske ytelser i arbeidsav-
taleforhold». Hemmingby har bred erfaring 
fra så vel privat som kommunal og statlig 
sektor, og har skrevet flere artikler og bøker 
om arbeidsrett. 

Morten Thomassen 
Styreleder i KFF og rektor 
på Tomb videregående 
skole i Østfold. Han har 
rektorutdanning fra BI og 
har tidligere arbeidet som 

lærer på St.Sunniva skole i Oslo. Morten har 
også erfaring som inspektør på Tomb vgs i 
flere år.

Musikalsk innslag
KG Singers
Skolekoret ved Kristelig Gymnasium i Oslo 
vil synge på festmiddagen på mandagen. 
Koret består av 60 sangere og dirigent er 
Marit Bjørkøy.

Foredrags-
og seminar - 
holdere
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