
FOLKEHØGSKOLERÅDET      

 

Folkehøgskolerådet er et skolepolitisk samarbeidsorgan for de frilynte og kristne 

folkehøgskoleorganisasjonene og folkehøgskolene. Folkehøgskolerådet arbeider overfor Storting, 

regjering/departement, Utdanningsdirektoratet og storsamfunnet for at folkehøgskolene skal få gode 

rammebetingelser økonomisk, administrativt og pedagogisk for å virkeliggjøre og videreutvikle 

folkehøgskolen i Norge.  

Daglig leder 

Nåværende leder går av for aldersgrensen etter 21 års virke og vi søker hans etterfølger.  

Arbeidsgiver:  Folkehøgskolerådet 

Stillingstittel:  Daglig leder og sekretær 

Varighet og omfang: Fast stilling, 100 % 

Søknadsfrist:  15. november 2017 

Tiltredelse:  1. februar 2018 eller etter avtale 

Arbeidssted:  Oslo 

Oppgaver som vil ligge til stillingen 

Som daglig leder og sekretær i Folkehøgskolerådet rapporterer du til rådet og vil ha ansvar for:  

• løpende politisk arbeid overfor myndighetene ved Storting, regjering/departement og 

Utdanningsdirektoratet - til beste for folkehøgskolene 

• fellesoppgaver for folkehøgskolene og koordineringsoppgaver for Utdanningsdirektoratet 

• å forberede saker til Folkehøgskolerådsmøtene og effektuere vedtak i rådet, avtaler, informasjon mm. 

• planlegging og gjennomføring av konferanser for rektorene 

• å ha nær kontakt med folkehøgskolene og sentrale samarbeidsparter i administrative og 

økonomiske saker 

• å representere Folkehøgskolerådet i Nordisk folkehøgskoleråd og evt. andre sammenhenger 

etter avtale. 

• å innhente opplysninger om skolenes økonomi og bistå skolene i økonomiske spørsmål 

• oppfølging av nettsider og rundskriv, arkiv og annet som naturlig ligger til stillingen  

Det er for tiden personalansvar lagt til stillingen.  

 

Kvalifikasjoner 

Vi søker etter en person med  

• relevant høyere utdanning og/eller relevant arbeidserfaring  

• god forståelse for politiske beslutningsprosesser og erfaring med påvirkningsarbeid 

• erfaring med og god forståelse for pedagogiske, økonomiske og juridiske spørsmål innen 

utdanningssektoren 

• erfaring med styre-, ledelses-, kommunikasjons- og strategiarbeid  

• god innsikt i og forståelse for folkehøgskole og folkehøgskoleorganisasjonenes arbeid  

 

Egenskaper 



Vi søker etter deg som er modig, tillitsvekkende, strategisk, inkluderende og relasjonsskapende, med 

gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk. I tillegg har du stor 

arbeidskapasitet, er strukturert, selvgående og flink til å ta initiativ. Personlig egnethet tillegges 

avgjørende vekt. 

 

Vi tilbyr 

• Vi tilbyr en selvstendig og utfordrende stilling i et inspirerende og uformelt arbeidsmiljø  

• Lønn og pensjon etter avtale 

• Kontor i kontorfellesskap med ca. 20 medarbeidere for folkehøgskoleorganisasjonene som du vil 

arbeide tett sammen med 

• Det er avsatt ressurser til internasjonalt arbeid og økonomisk arbeid overfor skolene 

 

For mer informasjon, kontakt leder, Øyvind Brandt, tlf. 900 77 694.  

Søknad med CV og referanser sendes til Folkehøgskolerådet, fhsr@folkehogskole.no  innen 15. 

november 2017. 

Søkerliste vil bli gjort offentlig tilgjengelig. 

 

 


