LANDSMØTET 2019

Tidspunkt: Mandag 25. mars – tirsdag 26. mars
Sted:
Bårdar Akademiet – Rosenkrantz gate 22, Oslo
Overnatting: Scandic Victoria

Lokalt vertskap for landsmøtet: Bårdar Akademiet
Mandag 25. mars
Kl. 09.30

Registrering og kaffe

Kl. 10.00

Formell åpning av landsmøte med:
Velkommen fra Bårdar Akademiet
Velkommen ved styreleder Rieneke Schilperoort

Kl. 10.20

Opplæringsloven kapittel 9 A. I 2017 ble opplæringsloven endret for å styrke
elevenes individuelle rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har en
aktivitesplikt for å sørge for at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø blir
oppfylt. Det er elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet som legges til
grunn for håndhevelsen av denne paragrafen. Hva betyr dette i praksis?
Innledning ved ved seniorrådgiver Joachim Majambere og seniorrådgiver
Yngvild Fløgstad fra Fylkesmannen for Oslo og Viken.

Kl. 11.35

Pause

Kl. 11.45

Granavold-plattformen. Hva betyr den nye regjeringsplattformen for de
frittstående skolene? Innledning ved statssekretær Tom Erlend Skaug

Kl. 12.00

Virkes utdanningspolitiske manifest – læring for hele livet. Virke ønsker
velkommen til utdanningspolitisk refleksjon. Innledning ved Anne Tingelstad
Wøien, fagsjef, Virke ideell og frivillighet

Kl. 12.45

Lunsj

Kl. 13.30

Gruppearbeid der deltakerne jobber frem synspunkter til NFFL-utspill og en
uttalelse fra landsmøtet som sendes til politikerne i Utdannings- og
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Forskningskomiteen. Skolene deles inn i grupper med særegne oppgaver
tilpasset skolegruppenes interesser og behov.
Kl. 14.45

Pause

Kl. 15.00

Lied-utvalgets arbeid med fremtidens videregående skole. Anna Hagen
Tønder, forsker ved Fafo og medlem av Lied-utvalget, kommer og presenterer
Lied-utvalgets arbeid med struktur, organisering og fagsammensetning i
videregående opplæring.

Kl. 16.00

Slutt på det faglige programmet

Kl. 16.30

Middag på Bårdar

Kl. 18.30

Sosialt program, Vordrink på Chat Noir

Kl. 19.00

Showcase på Chat Noir v/Bårdar studenter

Kl. 20.30

Mingling – fritt program

Tirsdag 26. mars
Kl. 08.00

Frivillig bevegelsesøkt på morgenen i regi av Bårdar

Kl. 09.00

Politisk dialog med medlemmer i Utdannings- og forskningskomiteen
Bekreftet: Hans Fredrik Grøvan (KrF), Guri Melby (V), Marit Knutsdatter Strand
(Sp), Turid Kristensen (H) og Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Kl. 10.15

Pause

Kl. 10.30

Hvordan utdanner vi dagens elever og studenter? Foredrag ved Kjetil
Hasselberg om skolens psykososiale arbeid og rammer for lærersamarbeid.
Hasselberg er lektor og komiker og er kjent som programleder i
humorprogrammet Kjetil & Kjartan Show på TV 2. Han er utdannet lektor i
språkfag og har også bedriftsøkonomi i sin fagkrets.

Kl. 12.00

Pause

Kl. 12.15

Fremleggelse av forslag fra gruppearbeid
Plenumsdebatt og vedtak av uttalelse fra landsmøtet

Kl. 12.45

Valgkomiteen presenterer sin innstilling for landsmøtet

Kl. 13.00

Lunsjpause og avslutning for deltakere som ikke er med på årsmøtet.

Kl. 14.00

Årsmøtet arrangeres i samsvar med vedtektene
1.
Årsmøtet åpnes av styreleder, i dennes fravær av nestleder.
2.
Konstituering: Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å
undertegne protokollen.
3.
Årsberetning.
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Kl. 16.00

4.
5.
6.
7.

Regnskap med revisors beretning.
Budsjett 2019
Medlemskontingent 2020
Mulige innmeldte saker - politiske uttalelser fra landsmøtet

8.

Valg
• Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
• Valg av 3 varamedlemmer for 1 år
• Eventuelt valg av revisor
• Valg av valgkomite for 2 år (i år med partall), bestående av leder og 2
medlemmer, samt 1 varamedlem

Årsmøtet avsluttes. Det nye styret tar et kort møte.
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