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Invitasjon til regionale introduksjonsmøter med ny sekretær/daglig leder i 
Folkehøgskolerådet 
 
Folkehøgskolerådets nye sekretær og daglig leder Christian Tynning Bjørnø, tiltrer stillingen 
1.2.2018. Han har solid relevant politisk erfaring som blir avgjørende viktig i våre organisasjoners 
arbeid inn mot myndighetene for så gode rammevilkår for folkehøgskolene som mulig.  
 
Christian har imidlertid et stort behov for å bli kjent med dere som rektorer og folkehøgskolene 
deres, og dere med ham, samtidig som han og vi ønsker en dialog om aktuelle politiske saker. Da 
det er lenge til felles møtepunkter, annonserte vi derfor på rektormøtets siste dag en plan for 
regionale samlinger i februar og mars. 
 
Vi ønsker med andre ord å invitere deg som rektor til møte med Folkehøgskolerådet ved Christian, 
Edgar og undertegnede et av følgende steder: 
 
Trondheim/Værnes (Quality Airport Hotel Værnes) 27. februar 2018 kl 12-15 
Bergen (Grand Hotel Terminus) 7. mars 2018 kl 12-15  
Oslo (Folkehøgskolekontoret) 8. mars 2018 kl 12-15 
 
Møtet i Bergen vil finne sted i forlengelsen av Hordaland-rektorenes møte samme dag og sted. 
Rektorene i Trøndelag har også avtalt å møtes i forkant av møtet på Værens, samme sted (fra kl 
9.00). 
 
Agendaen vil være tredelt: 

• Christian Tynning Bjørnø presenterer seg for rektorene 
• Skolene/rektorene presenterer seg for Christian 
• Aktuelle politiske saker  

 

Det vil serveres kaffe/te/vann og bagetter e.l. under møtet. 
 
Selv om vi har lagt møtene til tre steder for å redusere reisetid og kostnader, er du selvfølgelig fri til 
å melde deg på det møtet som passer deg best. Vi trenger imidlertid en påmelding til: 
ob@folkehogskole.no innen 9. februar 2018  
 
 
Med hilsen for Folkehøgskolerådet 
 
Øyvind Brandt /s/      Edgar Fredriksen /s/ 
leder        Nestleder 
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