Årsberetning 2020 Oslofjord Folkehøgskole

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:
• Vestøl, Turid (fødselsdato: 25.10.1959), signert 28.04.2021 med Signicat Sign
BANKID_MOBILE
• Andersen, Kristina Louise Sletten (fødselsdato: 28.07.1975), signert 28.04.2021 med BankID
• Hunstad, David (fødselsdato: 26.04.1972), signert 27.04.2021 med Signicat Sign
BANKID_MOBILE
• Strapuc, Alexandra Marie (fødselsdato: 27.03.2001), signert 27.04.2021 med Signicat Sign
BANKID_MOBILE
• TARANGER, BILLY (fødselsdato: 21.03.1948), signert 27.04.2021 med BankID
• Arnesen, Niklas (fødselsdato: 11.08.1978), signert 26.04.2021 med Signicat Sign
BANKID_MOBILE
• Paulsen, Elsa Johanne (fødselsdato: 19.07.1952), signert 26.04.2021 med BankID
• Nuland, Bjørg Dåsvand (fødselsdato: 04.12.1954), signert 26.04.2021 med Signicat Sign
BANKID_MOBILE

Dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signeringen
• Originaldokumentet med signaturdetaljer på hver side
• Digitalt integrerte signaturer
Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten
garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.
Slik ser du at signaturen er gyldig
Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er
sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er
endret etter signering.

Årsberetning 2020
Oslofjord Folkehøgskole

1
Dokumentet er signert digitalt av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vestøl, Turid (25.10.1959), 28.04.2021
Andersen, Kristina Louise Sletten (28.07.1975), 28.04.2021
Hunstad, David (26.04.1972), 27.04.2021
Strapuc, Alexandra Marie (27.03.2001), 27.04.2021
TARANGER, BILLY (21.03.1948), 27.04.2021
Arnesen, Niklas (11.08.1978), 26.04.2021
Paulsen, Elsa Johanne (19.07.1952), 26.04.2021
Nuland, Bjørg Dåsvand (04.12.1954), 26.04.2021

Forseglet av

Posten Norge

Virksomhet

Oslofjord Folkehøgskole driver undervisning og sosialpedagogisk arbeid etter Lov om
Folkehøgskoler av 2002 med forskrifter. Skolens verdigrunnlag bygger på Det Norske
Baptistsamfunns (DNB) verdigrunnlag. Virksomheten holder til i Michelets vei 55 på Stabekk i
Bærum kommune.

Skoleutvikling og undervisning
Det nye året startet med at 9 halvårselever begynte ved skolen, fordelt på våre 4 linjer. Dette var
et positivt tilskudd til skolen og til elevtallet.
Vi brukte mye ressurser på markedsføringen av skoleåret 2020/2021 i januar og februar, og det
var gledelig å se at vi fikk over 30% flere søknader per 1. februar sammenliknet med samme dato
året før, selv om elevtallet som faktisk takket ja til plass og startet i august var likt som året før.
Fredag 13. mars ble skolen beordret stengt av helsemyndighetene pga koronasituasjonen, og alle
elevene ble sendt hjem på ubestemt tid. Det viste seg at dette skulle vare resten av skoleåret.
Elevene ble tilbudt digital undervisning fram til siste skoledag i mai, og de fleste i personalet
måtte beklageligvis permitteres i en periode denne våren.
Høsten 2020 fikk vi klarsignal fra myndighetene om å få lov til å starte opp igjen med fysisk
tilstedeværelse for både personalet og nye elever. For å dempe fokuset på utenlandsreiser dette
skoleåret, ble reisemålene fjernet fra linjenavnene. Linjene Sosialt arbeid, Reiseliv og global forståelse,
Musikkproduksjon og Design klær og interiør fikk drøyt 60 elever til sammen. Sistnevnte linje var
nyetablert, og det var spennende å se at halvparten av elevgruppa bestod av gutter. Vi har fortsatt
arbeidet fra året før med å jobbe med linjeutvikling, markedsføring og økt fokus på det
sosialpedagogiske arbeidet for elevkullet.
For å forsøke å tiltrekke oss flere elever og også flere aktive elever, har vi utviklet en ny linje for
skoleåret 2021/2022. Denne har vi kalt “Friluftsliv – byen, sjøen, marka”, og retter seg mot
ungdom som er glad i å være ute i aktivitet og på tur. Vi har også markedsført linjen “Vokal” på
nytt. Samtidig har vi bearbeidet innhold og tekst på samtlige linjer, samt endret på enkelte
linjenavn og reisemål. Dermed gikk vi ut med følgende 6 linjer for å se hvilke av disse vi kan tilby
fra høsten 2021: Sosialt arbeid i Oslo, Reiseliv og global forståelse, Musikkproduksjon, Vokal, Design klær
og interiør og Friluftsliv – byen, sjøen, marka.
Det sosialpedagogiske arbeidet har fortsatt blitt styrket høsten 2020 i form av flere lærerressurser
utvalgte kvelder. På grunn av smittesituasjonen i Oslo og Bærum har vi enda mer enn før måttet
bruke både skolen og nærmiljøet mye, og hatt svært begrensede muligheter til å reise både
utenlands og innenlands. Som en del av å styrke det sosialpedagogiske arbeidet har 5 stipendiater
fra både 18/19-kullet og 19/20-kullet blitt rekruttert til skolen, samt 2 fra eksterne
folkehøgskoler. Disse har som hovedoppgave å delta aktivt og initiere aktiviteter i det sosiale
miljøet. I tillegg er det satt av faste ukentlige undervisnings- og veiledningstimer der Maria
Strømman-Rokseth er ansvarlig for opplegget sammen med rektor.
I selvevalueringen er elevmedvirkning og ansvarliggjøring satsingsområde for skoleåret
2020/2021. Vi ønsker å styrke dette fordi vi ser at skolen har skåret lavt på dette området på
Epsi-undersøkelsene de siste årene.
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Undervisningen ved skolen er organisert i form av linjefag, fellesfag og valgfag. Varierte
aktiviteter på og utenfor skolen på ettermiddager og helger, samt linjereiser, er også en viktig del
av skolens tilbud. På grunn av koronasituasjonen ble alle linjereiser våren 2020 avlyst, og SørAfrika-reisen som vanligvis skjer i oktober, ble flyttet til våren 2021, med håp om å få reise da.
Linjen Reiseliv og global forståelse reiste en uke til Svalbard i oktober 2020.
To ansatte har våren 2020 fullført sin videreutdanning innenfor livsmestring og psykisk helse.
Dette gjelder lærer Marianne Stormoen Jepsen og sosiallærer Maria Strømman-Rokseth. Forøvrig
har skolens personale deltatt i kurs og samlinger innenfor ulike tema innen folkehøgskoledrift,
men stort sett på digitale plattformer pga koronasituasjonen.

Samarbeid med skoleeier og tilhørende organer

Skolen setter pris på samarbeidet med skolens eierorganisasjon, og ønsker et nært og godt
samarbeid med DNB og Ung Baptist, blant annet i arbeidet med å bevisstgjøre og styrke det
kristne verdigrunnlaget til skolen.
Det er verdifullt at noen av skolens ansatte har verv og tillitsoppgaver i sin lokale
baptistmenighet, og at representanter fra ulike baptistmenigheter bidrar inn mot skolen, blant
annet i form av besøk, foredrag, valgfag, prestetjeneste og dugnader. Dette har riktignok vært
begrenset gjennom 2020 pga koronastituasjonen.
Rektor har deltatt på sentrale arrangementer i regi av DNB, som Lederkonferansen og
Landsmøte. Skolen samarbeider med HLT ved at stipendiatene får tilbud om studiet Coaching,
veiledning og ledelse på høgskolen. Skolen har også inngått en avtale med HLT om å ta imot
praksistudenter når det er ønskelig. Rektor har ikke besøkt menigheter i 2020 pga
koronasituasjonen, men planlegger slike besøk i 2021 om det lar seg gjennomføre.
Styreleder representerer skolen i styret for Baptistenes eiendomsdrift (BED). Nestleder er
observatør i DNBs hovedstyre, og hovedstyret har en observatørplass i skolestyret.

Ytre miljø
Gjennomføringen av delsalg av skolens eiendom ble ferdigstilt i 2020, noe som har gitt
muligheter for oppgradering av skoleanlegget.
I skolens regi er det blitt utført nødvendige oppgraderinger av internatbygget øst/vest, som ble
ferdigstilt desember 2020. Skolestyret har vedtatt å bruke deler av midlene som gjenstår til å både
bygge om og oppgradere det mest prekære i hovedbygget. Noe av dette er allerede gjennomført,
som renovering av avløp og elektrisk anlegg.
Skolens virksomhet medfører normalt ikke miljøforurensing av betydning. Skolen har fokus på
miljø- og holdningsskapende arbeid gjennom det pedagogiske tilbudet, og bruker blant annet
nærområdet og kollektiv transport i sitt daglige undervisningsprogram. Det er likevel et ønske om
å bli en enda mer bærekraftig skole, basert på en konsensus mellom alle landets folkehøgskoler
om å redusere klimautslippene fram mot 2030. Høsten 2020 har elevene i form av et eget
miljøråd valgt reduksjon av plast som satsingsområde for skoleåret 2020/2021.
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Organisering

I løpet av 2020 ble økonomistillingen og den administrative stillingen slått sammen til en 100%
stilling. Jon-Peter Asperud ble ansatt i denne, mens Helge Finnestrand og Tor Egil Brandseter
sluttet i sine deltidsstillinger sommeren 2020.
Lærerne Kari Cecilie Wedum Barman og Birgitte Kristine Velund fikk oppjustert sine stillinger til
100%, etter noen år med redusert stilling grunnet nedbemanning.
Skolens sommerdrift har også i 2020 vært basert på utleie til en ekstern aktør som har drevet
vandrerhjem i skolens lokaler.

Arbeidsmiljø

Gjennom 2020 har skolen hatt en stabil stab med 10,62 årsverk fordelt på 13 personer, der 4,62
er innenfor IKV og administrasjon, og 6 er pedagogisk personale, inkludert rektor. De fleste har
vært ansatt i mange år, og det har generelt vært lavt sykefravær i 2020. Det har ikke inntruffet
alvorlige skader i arbeidssituasjonen. På grunn av fortsatt lavt elevtall har skolen drevet med noe
lav bemanning. Deler av personalet ble permittert i perioden skolen var stengt våren 2020.
Med ny ledelse, nytt navn og profil og en eierorganisasjon som ønsker å satse på at
folkehøgskolen skal drive videre, har det vært positivitet og motivasjon i arbeidsmiljøet også
gjennom 2020.
Flere brukerundersøkelser og Elevundersøkelsen for 2020 viser en positiv utvikling i elevenes
trivsel og hvor fornøyd de er med skolens tilbud, selv om det fortsatt er forbedringspotensial på
flere områder. Epsiundersøkelsen høsten 2020 viste samme resultat som høsten 2019.
Blant skolens personale var det ved årsskiftet en kjønnsmessig fordeling på 6 menn og 7 kvinner.
I skolens styre var det 3 mannlige og 4 kvinnelige medlemmer.

Økonomi og framtidig utvikling
Skolen har i 2020 hatt tre hovedinntektskilder; statstilskudd, internatdrift og utleie av fast
eiendom. Folkehøgskolen mottar gaver fra menigheter i DNB og enkeltpersoner. I 2020 mottok
skolen kr 67 200,- i gaveinntekter, og uttrykker takknemlighet for dette.
Årsregnskapet for 2020 viser et resultat på kr 50 056,- og et driftsresultat på kr 463 922,- Dette er
et gledelig resultat med tanke på at skolen budsjetterte med et driftsunderskudd på kr 556 973, og
et årsunderskudd på kr 954 520,-. Egenkapitalen for 2020 er på kr 33 336 321,- pga at boligsalget
i sin helhet ble inntekstført på folkehøgskolen. Full fordeling av midlene er ikke ferdigstilt.
I regnskapet er forutsetning for fortsatt drift lagt til grunn. Det er avgjørende at skolen får opp
elevtallet de neste årene for å kunne drive økonomisk forsvarlig. Styret er innstilt på å drive med
underskudd 2-3 år frem i tid, dersom elevtallet peker riktig vei. Dette fordi tilskuddsordningen fra
staten gjør at vi de neste årene vil få et lavere tilskudd enn elevtallet.
Det er avgjørende for skolen at folkehøgskolens behov blir ivaretatt på en god måte i samarbeidet
med BED og DNB.
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Stabekk, 22.05.2021
____________________________________
Billy Taranger
Styreleder

_________________________________
Turid Vestøl
Nestleder

____________________________________
Elsa Johanne Paulsen
Styremedlem

__________________________________
Bjørg Dåsvand Nuland
Styremedlem

____________________________________
David Hunstad
Styremedlem

_________________________________
Niklas Arnesen
Styremedlem

____________________________________
Kristina Sletten Andersen
Rektor

_________________________________
Alexandra Strapuc
Elevrepresentant
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