
Program for NFFLs lederkonferanse 2021 
 

 

 

  
Tidspunkt: Fredag 26.november, kl.09.30-15.15 (Middag kl.16.00) 
Sted: Folkeuniversitets lokaler i Nydalen, Rolf Wickstrøms vei 15, Oslo 

Oppmøte i resepsjonen rett innenfor hovedinngangen før kl.09.30. 
Konferansen finner sted i rom 234. 

Avgift: 550 kr. 
Tillegg for middag: 350 kr. 
Påmeldingsfrist: 12.november 
 Påmelding sendes til gina@friskoler.no og er bindende. Husk å oppgi om du 

ønsker å delta på middag og eventuelle allergier eller andre hensyn når det 
kommer til mat. Om noen ønsker å delta digitalt, vil vi legge til rette for 
dette og dette må oppgis i påmeldingen. Deltakeravgift vil være den samme 
ved digital deltagelse. 

  

 

 

Kl. 09.30 Velkommen  

Kl. 09.45 For eller imot private skoler? Hva med de ideelle skolene? Innledning ved Martin 

Ulvestad Østerdal, fagsjef for frivillighet og høyere utdanning i Virke og Pål Thygesen, 

fagsjef for utdanning i Virke. Virke har i forbindelse med årets stortingsvalg, jobbet 

for å synliggjøre ideelle skoleaktører i skoledebatten. Dette er en utfordring når 

diskusjonen ofte handler om å være for eller imot private skoler generelt. Hvordan 

kan vi få en mer nyansert debatt og en retorikk som kan bidra til å sikre betingelsene 

for de ideelle, frittstående skolene?  

Kl. 10.45 Pause og registrering av deltagere 

Kl. 10.55 Hvordan endres skole og utdanning for å legge til rette for livslang læring? 

Innledning ved Merethe Anker-Nilssen, seniorrådgiver ved Direktoratet for høyere 

utdanning og kompetanse. Det er et voksende behov for mer eller ny utdanning eller 

opplæring underveis i et livsløp, og livslang læring er et satsingsfelt i skole- og 

utdanningspolitikken. Hvordan endres skole og utdanning for å møte disse nye 

behovene?  

Kl. 11.40 Vi blir bedre kjent med Folkeuniversitet. Omvisning i lokalene hvor Folkeuniversitet 

blant annet tilbyr flere praktiske utdanninger.  

Kl. 12.30 Lunsj 

Kl. 13.00 NFFLs politiske prioriteringer framover 

Styret i NFFL ønsker å endre prosessen for hvordan NFFL prioriterer politiske saker og 

styret foreslår at det utarbeides et eget dokument for dette som behandles av NFFLs 

mailto:gina@friskoler.no


årsmøtet hvert år. Basert på de skriftlige innspillene som ble sendt inn av 

medlemsskolene etter sist årsmøtet, har styret utarbeidet et forslag til liste over 

prioriterte saker. Denne diskuteres på lederkonferansen og legges deretter fram for 

behandling av årsmøtet 2022. Dokumentet vil være styrende for NFFLs arbeid og vil 

revideres på kommende årsmøter. 

 Vi bruker også litt tid på en talerliste for de som ønsker å stille spørsmål til politikerne 

i den politiske dialogen.   

Kl. 13.45 Pause 

Kl. 14.00  Politikerdialog 

Ny statssekretær i Kunnskapsdepartementet Halvard Hølleland (Ap) stiller i den 

politiske dialogen sammen med representanter fra den nye utdannings- og 

forskningskomiteen. De som har bekreftet at de stiller fra komiteen, er Marit K. Stand 

(Sp), Freddy André Øvstegård (SV) og Kari-Anne Jønnes (H). Alle representantene vil 

holde en kort innledning om hvilken rolle de mener de frittstående skolene skal ha i 

opplæring og utdanning i Norge og hva de ser som aktuelle politiske kampsaker på 

dette området framover. Deretter blir det åpent for skolene å stille spørsmål. 

Kl. 15.15 Avslutning 

Kl. 16.00 Middag på Xeast, Nydalsveien 33  


