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2020 ble annerledesåret 
–  også for 
Folkeakademiet. 

Pandemien introduserte 
tematikk folkeakademiene 
ikke har møtt siden 1800- 
og 1900-tallet: Smittevern, 
sosial isolasjon, nasjonal 
solidaritet i en global 
krisesituasjon og en ukjent 
fiende: Covid-19. 
 
Da Covid-10 traff samfunnet 
traff det også oss. 
Folkeakademiet har mange 
frivillige i risikogruppen, vi 
samarbeider tett med kunst- 
og kulturmedarbeidere 
over det ganske land, og 
vi jobber nært opp mot 
sårbare samfunnsgrupper. 
Vi er stolte av å kunne 
si at midt oppe i denne 
utfordrende situasjonen 
har vi klart å snu oss rundt, 
møte utfordringene og 

tilby kulturelle alternativ 
som har bidratt til å gjøre 
hverdagen bedre for de 
mange som har vært 
sosialt avsondret, det 
være seg hjemmeboende 
eller på institusjon. Våre 
ansatte og frivillige har 
holdt ut en utstrakt hånd 
i sine lokalsamfunn, stått 
smittevakt, arrangert 
digitale kulturtilbud og har 
til enhver tid jobbet aktivt 
innenfor rammene og 
begrensninger forårsaket av 
pandemien. 

Våre frivillige og ansatte 
har vist et imponerende 

engasjement og kreativitet, 
og fortjener honnør for den 
innsatsen de har gjort. Vi 
er stolte over våre frivillige,  
spesielt siden vi har falt 
utenom de fleste støtte- og 
tilskuddsordninger opprettet 
for kultursektoren i 2020. I 
denne årsrapporten kan du 
lese mer om hvordan vi har 
løst samfunnsoppdraget 
vårt, og hvilke resultater 
våre frivillige har oppnådd. 

2020 ble året i 
forandringens tegn også 
internt i organisasjonen. 
Folkeakademiet har startet 
en strategisk gjennomgang 
av organisasjonen.
Vi ønsker å være en 
organisasjon som leverer 
godt i forhold til vårt 
samfunnsoppdrag, og 
bistår de frivillige – også i 
framtida. Vi ønsker å utvikle 

organisasjonen, slik at vi 
kan bidra til folkeopplysning 
og forsterking av det 
norske demokrati i 
årene som kommer. Et 
samfunnsoppdrag som 
desverre igjen er blitt 
høyaktuelt. 

Årsmeldingen 
dokumenterer at 

Folkeakademiet på 
en god måte oppfyller 
Kulturdepartementets og 
landsforbundets mål for 
virksomheten - til tross for 
et år fylt av utfordringer og 
nedstengning. 

Oslo 24. februar 2021 

INNLEDNING

Ingvild Berrefjord
Styreleder

Kathrine Fosshei 
Nestleder

Torbjørn Heitmann Valum 
Styremedlem

Eivind Helland
Styremedlem

Jan Kløvstad
Styremedlem

Aud Jorunn Hakestad 
Styremedlem

Knut Einar Wold 
Styremedlem

Siw Johannessen 
 Styremedlem/ 
Ansattrepresentant

Trygve Eliassen 
1.  vara

Øyvind Sporild 
2. vara

Rolf-Atle Kristoffersen 
3. vara

Styreleder 
Ingvild Berrefjord
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Folkeakademiet 2020

Folkeakademiet 1916

“Dannelsesbegrepet som inneholder kunnskap og kritisk refleksjon er viktigere enn 
noensinne. […] Å spre kunnskap, dannelse, å ha et kulturliv gjør borgere til deltagere. […] 
Slik bygges broer, fellesskap og en trygg nasjonal identitet.”

- Fra Landsmøtets resolusjon 2020
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SENTRALE HOVEDMÅL FOR 2020 
På landsmøtet i 2018 vedtok Folkeakademiet ny 
handlingsplan. Planen,  ”Kultur der du bur” gjelder for årene 
2018 til 2024. For perioden 2018-2020 ble følgene tema 
prioritert: 

• Demokrati – dialog – dannelse
• Bygge fellesskap

Folkeakademiet har i tråd med dette fokusert på: 

Å bygge lokal identitet og styrke lokalsamfunnene gjennom 
lokalakademienes kultur- og opplysningsarbeid og 
turnévirksomhet.  

Gjennom distriktenes turnevirksomhet bidra til kunnskap og 
bevissthet om kulturarven vår, styrke den offentlig debatt 

og gi folk i desentraliserte strøk mulighet for deltagelse i 
kulturlivet.  

Folkeakademiet støtter  Kulturdepartementets 
satsing “Krafttak for mangfold”, da dette er ett av våre 
satsingsområder i handlingsplanen for 2018-2024.

Å fremme integrering og opplevelsen av å høre til i 
lokalmiljøet, gjennom tiltak som ”Se verden i øynene”, ”Fra 
innvandrer til medborger” - tiltak som skaper identitet og 
tilknytning.  

Å formidle kvalitetstilbud til barn/unge, voksne/eldre og 
beboere på institusjon, gjennom ”Framtiden tilhører de 
unge”, ”Visst virker kultur” og ”Sang i Eldreomsorgen”.  

Forvalter statsmidlene godt – også 
i et kriseår som 2020         

Har klart å opprettholde 40-50% 
aktivitet  i et år hvor samfunnet har 
vært nedstengt i lengre perioder 

Har skapt nye plattformer og 
alternative arrangement som har 
nådd ut til folk under pandemien 

VIRKSOMHETENS FORMÅL 
Statistikkresultat og aktivitetsoversikt viser at Folkeakademiet ...

2019 2020

Kulturdepartementets bevilgning: 8 550 000 8 550 000
Til distriktene/akademienes drift og programvirksomhet: 2 487 600 2 197 102 
Prosjekt og diverse tiltak: 116 110 128 730 
Medarbeiderkurs:    46 998 10 280 
Til drift Folkeakademienes Landsforbund 5 899 292 6 213 888 
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Mildrid Kjenstad Holst ble intervjuet og filmet av Frivllighet Norge i Verdal. 
Se filmen her: http://bit.ly/3teRiRb (Foto: Marius Sørhus)

Mildrid Kjenstad Holst fra Folkeakademiet i Verdal var en av seks finalister til Frivillighetsprisen 
2020, som til slutt gikk til Turid Abelsen fra Sortland. De siste 20 årene har Mildrid bygget et bedre 
lokalsamfunn i Verdal gjennom å bruke lokalakademiet til integrering, kulturopplæring og kulturformidling. 
Mildrid arrangerer også konserter for syke og demente på institusjon, og dette har vært spesielt viktig i 
en tid med isolasjon og besøksforbud.  
 
Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge, Kulturdepartementet (Norge) og Norsk Tipping på den 
årlige  Frivillighetens dag. 

MILDRID PÅ PALLEN
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NETTVERK 
Folkeakademiet var i 2020 tilsluttet 
Frivillighet Norge, Krafttak for Sang, Norsk 
kulturforum (NOKU), Studieforbundet 
kultur og tradisjon, Norsk musikkråd, 
Kulturalliansen og Hovedorganisasjonen 
Virke. 
Sang i eldreomsorgen (SiE) er 
samarbeidspartnere med Norges 
Musikkhøyskole og Center for Research in 
Music and Health (CREMAH). SiE er også 
med i Nasjonalt nettverk for sang og helse 
og Nordic Network for research in Music 
and Public Health,
Paraplyorganisasjonene hadde 
en viktig funksjon i 2020, da disse 
samlet inn informasjon fra sine 
medlemsorganisasjoner og svarte på til 
dels korte høringsfrister hos myndighetene 
rundt tilrettelegging for både det 
profesjonelle og det frivillige kulturlivet.  
Folkeakademiet sentralt engasjerte 
ansatte, akademier og distrikter, til 
å kartlegge sin virksomhet både på 
økonomi og aktivitetsnivå. Takket 
være innspill fra våre akademier og 
andre medlemsorganisasjoner i disse 

paraplyene, fikk myndighetene lagt frem et 
bilde av våre utfordringer.  
Folkeakademiet har styreplass i Krafttak 
for Sang og møtende varaplass i styret til 
Kulturalliansen. 

POLITISK ARBEID 
Frivillighet Norge arrangerte politisk 
verksted i februar 2020, med kurs om 
politisk lobbyering og speed-date med 
de politiske partiene. Folkeakademiet 
deltok og snakket med samtlige politiske 
partier og diskuterte økonomiske 
rammer for organisasjonen generelt, og 
økonomisk forutsigbarhet for den lokale 
kulturfrivilligheten spesielt.  

Folkeakademiet deltok i åpne høringer om 
Statsbudsjettet 2021:  

Høring for kultur- og familiekomiteen:
  
• Folkeakademiet ønsket 

stimuleringsordninger for det frivillige 
kulturfeltet og minstegrensen på kr. 
25.000 må fjernes.  

• ”Det er vår tur nå!” - ønske om å bli 

flyttet fra Norsk Tippings overskudd 
og til(bake til) Statsbudsjettet, 
samt krav om økt tilsagn og årlig 
indeksregulering av tilsagnet. 
 

• Støtte til Frivillighet Norges krav om 
full momskompensasjon for frivillige 
organisasjoner.  
  

• Bekymring rundt lavere tilskudd til 
voksenopplæringen.   

  
Høring for helse- og omsorgskomiteen 
sammen med Krafttak for Sang: En 
redegjørelse av helseeffekten ved bruk av 
musikk for eldre. 

KULTURPOLITIKK PÅ AGENDAEN 
I desember 2020 deltok Folkeakademiet 
på et informasjonsmøte hos Norsk 
Kulturforum (NOKU). De ønsker å 
etablere en kulturpolitisk arena i juni 2021, 
“Kulturytring Drammen”2, og inviterte 
kulturorganisasjonene til diskusjon og 
gjennomgang av tematikk. Folkeakademiet 
ønsker å delta, og dette arbeidet fortsetter 
i 2021.  

POLITISK ARBEID OG NETTVERK
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Folkeakademiet har akademier overalt i 
Norge. Fra de store byer og inn i de minste 
bygder gir Folkeakademiet kulturtilbud 
”der ingen skulle tru at nokon kunne bu” - 
eller kultur der du bur! Målsettingen er at 
kulturopplevelser ikke skal være dyrt eller 
bare for folk som bor sentralt, men være 
tilgjengelig for alle.  

Forskning viser at kultur og frivillig arbeid 
har helsefremmende effekter1. Dette har 
vært tydelig i 2020, hvor koronapandemien 
stengte samfunn ned, og gjorde sårbare 
i samfunnet enda mer sårbare. Alt fra 
enslige eldre, beboere på asylmottak, 
barn og familier, isolerte studenter og 
innvandrere uten lokale nettverk ble 
mer utsatt for ensomhet og utenforskap. 
Fysiske begrensninger utgjorde dermed 
også en risiko for psykisk helse.  

Nedstengningen våren 2020 viste hvor 
mye vi setter pris på kulturarrangementer 
og hvor viktige de er i vår hverdag. 
Koronapandemien gjorde at de fleste 
kulturarrangører måtte tenke nytt 
rundt formidling, og Folkeakademiet 
var intet unntak: arrangementene 
forsvant en etter en. Pubquiz, konserter 
på eldreinstitusjoner, foredrag på 
samfunnshuset, dukketeateret på 

1 Artikkel: “WHO-rapport: Kultur som helsefremmende og forebyggende tiltak”, 11. november 2019: “Rapporten finner bevis på kulturens evne til å fremme 
god helse og forebygging av en rekke mentale og fysiske helsetilstander, samt behandling eller håndtering av akutte og kroniske tilstander som oppstår i hele 
livsløpet.” (http://bit.ly/3rzxNkP). WHOs nettside med full rapport: https://bit.ly/3p3WOmk  

Artikkel: ”Frivillig arbeid kan gi helseboost”, 16. september 2016: http://bit.ly/3cPkkkO

biblioteket. Folkeakademiets kjerneaktivitet 
ble stengt ned, og lokalkulturen forsvant 
helt eller delvis. Til tross for at det så mørkt 
ut har Folkeakademiet snudd seg rundt 
og arrangert digitale foredrag og konserter 
– for første gang siden Folkeakademiets 
spede start i 1885! Fysiske arrangementer 
ble gjennomført innenfor de gjeldene 
retningslinjer for smittevernhensyn.  

Under finner dere utvalgte eksempler 
på aktivitet i våre satsingsområder: 
Folkeopplysning og kultur der du bur, Eldre 
og helse, Fra innvandrer til medborger – 
integreringstiltak, og Klima og miljø.    

FOLKEOPPLYSNING OG KULTUR 
DER DU BUR  
Folkeakademiet er en organisasjon som 
er opptatt av robuste og inkluderende 
nærmiljø i en større verden med 
sunne, samfunnsoppbyggende verdier.  
Grunntanken rundt folkeopplysning er å gi 
folk kunnskap til å gjøre egne valg og bidra 
til demokratiutviklingen. Folkeakademiet 
bruker kultur til å inkludere gjennom 
å bygge felleskap og slik motvirke 
utenforskap. Vi er opptatt av å skape 
arenaer for de gode kulturopplevelsene, 
men også legge til rette for refleksjon 
og diskusjon, og gi muligheter for flere 

stemmer å bli hørt.  

Folkeopplysning og demokratibygging går 
for oss sammen med vakre, morsomme og 
bevegende kulturopplevelser.  Formidling 
av viktige temaer for sivilsamfunnet er en 
naturlig del av vårt samfunnsoppdrag. 

Arrangementer før nedstegningen 
Akademiene og distriktene hadde god 
vind i seilene i forkant av koronaen, og i 
månedene januar, februar og delvis mars 
ble det organisert en rekke spennende 
turnéer og arrangementer: 
  
• Folkeakademiet Mehamn inviterte til 

solfest i januar, en feiring av lystiden i 
emning. 

• Folkeakademiet Telemark Vestfold 
Buskerud (TeVeBu) sendte 
krimforfatteren Hanne Kristin Rode på 
turné.

• Distriktene Agder og Rogaland holdt 
arrangementer med psykologen 
Hedvig Montgomery i Farsund og 
Klepp. 
I Tvedestrand var Folkeakademiet 
Holt hovedarrangør av Hans Olav 
Lahlums kriminalfestival.     

• I Agder og Tevebu turnerte 
kunsthistoriker Tommy Sørbø med 

”VISST VIRKER KULTUR” 
 - Folkeakademiets satsingsområder med noen gode eksempler 
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foredraget ”Kunsthistorien på seksti 
minutter”.  

• I Folkeakademiet Sogn og Fjordane 
var musikerne Tøge Talle og 
Ole Henrik Moe på turné med 
Draumkvedet.  

• Folkeakademiet Vestre Toten inviterte 
til markering av Kjell Aukrust 100 år.  

• Folkeakadmiet Deatnu Tana holdt 
fram med sin minifilmfestival med 
aktuelle filmer som ellers ikke blir vist.  

• Folkeakademiet Åmli inviterte 
politiker Øystein Djupedal som holdt 
foredraget “Demokrati under press”. 

Digitale arrangementer 
Da nedstegningen ble innført bød det 
umiddelbart på store utfordringer for 
våre akademier og distrikter. Løsningen 
for mange ble å satse på digitale 
arrangementer. På dette området var noen 
akademier raskt ute, som:  

• Folkeakademiet Kongsvinger 
som i april støttet “Blå Caps” -  et 
direktesendt digitalt improteater, i 
samarbeid med lokalavisa Glåmdalen.  

• Distriktet TeVeBu omgjorde en fysisk 
planlagt turné med Sylfest Lomheim til 
et digitalt arrangement i april: “Sylfest 
Lomheim “Frå bil til korona - ei reise i 
nyord frå 1900 – 2020”.  

I mai ble det gjennomført en rekke digitale 
arrangementer, og det ble mulig å holde 
noen begrensede arrangementer fysisk. 

• Folkeakademiet Agder arrangerte 
“Sirkusprinsessa og hemmeligheten”, 
en interaktiv forestilling for barn fra 
3-8 år.  

• Folkeakademiet Rogaland med Klepp 
bibliotek hadde gratis nettforedrag 
med Sylo Taraku med temaet 
“Frihetskampen i islam”.  

• Folkeakademiet Vest støttet Digital 
torgdag i Bergen.  

• Folkeakademiet Innlandet filmet og la 
ut foredrag med psykiatrisk sykepleier 
Bård Langseth om psykisk helse blant 
barn og ungdom på sosiale medier.  

Utover sommeren og høsten ble det 
avholdt flere digitale arrangementer, og 
en rekke akademier og distrikter fikk 
øynene opp for å direktesende fysiske 
arrangementene . Gode eksempler på 
dette er 

• Operacabaret-turnéen, arrangert 
av Folkeakademiet Sogn og 
Fjordane, ble strømmet direkte av 
Folkeakademiet Svanøy fra den vakre 
øya Askrova. Det ble en minneverdig 

konsert i storslått natur. 
• Folkeakademiet Kongsvinger, med 

samarbeidspartnere, arrangerte 
”Allsang på festningen” seks søndager 
på rad på sommeren. Om lag 30 
artister deltok. 600 publikummere 
var fysisk tilstede, i tillegg til 4-5000 
visninger på nett. 

Flere planlagte fysiske arrangementer ble 
digitalisert: 

• Folkeakademiet Hordaland arrangerer 
sammen med Bergen kommune 
festivalen ”Fun Palaces i oktober. I 
2020 ble den heldigitalisert.

• Folkeakademiet Bergen Sentrum 
hadde digital danseforestilling.

• Folkeakademiet Kultursjov strømmet 
barneforestillingen ”Julefantasi”.  

• Digital julekonsert i Holmedal kirke 
arrangert av Folkeakademiet Sogn og 
Fjordane.   

Det er også viktig å nevne de som har hatt 
jevnlige digitale treff, som Filosofiklubben 
i Gamle Oslo Folkeakademi, som helt fra 
starten av pandemien opprettet zoom-
arrangement for medlemmene sine og 
har hatt digitale møter siden. I distriktet  
Rogaland har akademiet Tenk Mer! 
publisert nettartikler, og ga i november ut 
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temanummer om “hygge”. De har også 
intervjuet Jan Egeland, generalsekretær i 
Flyktninghjelpen om flyktningsituasjonen i 
Europa og koronasituasjonen. Dette er et 
nettsted som blir lest av mange. 
 
Forsiktig gjenåpning 
Heldigvis tillot smittesituasjonen “lommer” 
for fysiske arrangementer på høsten. 
Dette åpnet opp muligheten for forsiktig 
turnévirksomhet i distriktene. Gode 
eksempler på dette er: 

• “Hit-verksted” med Alexander Pavelich 
for ungdommer og foredragsturné 
med pedagogen Håvard Tjora for 
Folkeakademiet Sogn og Fjordane.  

• Folkeakademiet Hålogaland 
arrangerte turnéen Nocturne i 
Nord - En hyllest til Trygve Hoff av 
Musikkteateret Elveblest.  

• Folkeakademiet Agder arrangerte 
turné med solisten Bye og pianisten 
Spikkeland (les mer om det side 11).  

• Folkeakademiet TeVeBu kunne 
endelig sende Sylfest Lomheim på 
turné fysisk, selv om dette ble en 
kortere turné enn planlagt.  

Mange lokallag så også muligheter for å 
arrangere fysiske møteplasser innenfor 
smittevernreglene: 

• Folkeakademiet Vinje kunne tilby 
hobbyverksteder for barn og gratis 
yoga-undervisning.  

• Det ble stor karneval-stemning i Tana 
med feiringen av den  nye Tanabrua. 
Folkeakademiet Deatnu-Tana støttet 
arrangemen økonomisk.   

• Det har vært avholdt Kulturveke i 
Valle og Kulturdugnad i Gamvik. 
Folkeakademiet Bykle og Valle 
inviterte blant annet kunsthistoriker 
Tommy Sørbø og Folkeakademiet 
Gamvik stod for konserter.       

• Operapub med Arctimus Trio med 
Folkeakademiet Tranøy som arrangør. 

• Folkeakademiet Vest avholdt 
julesangkonkurranse for barn, med en 
gjev premiepott på 2000 kr. 

Situasjonen åpnet også opp for feiring av 
FN-dagen 24. oktober, som er en viktig 
satsing for Folkeakademiet (les mer om 
det på side 13).

Det har også blitt arrangert en rekke 
foredrag i folkeopplysningens ånd, som 
da...  

• Folkeakademiet Time og Time 
Bibliotek i Rogaland inviterte Øystein 
Hetland som holdt foredrag om 
norsk politi sitt forhold til nazismen. 
Folkeakademiet Time har også 
hatt et foredrag med  politibetjenter 
om politiets rolle om vold i nære 
relasjoner, og Tom Hetland holdt 
foredrag om valget i USA og veien 
videre.  

• Folkeakademiet har holdt viktige 
foredrag knyttet til norsk jødehistorie 
som da Folkeakademiet TeVeBu 
sendte Nina Grünfeldt på turné i høst 
med sin bok, Ninas Barn. 

• Folkeakademiet Vefsn, sammen med 
Vefsn historielag og Kulturverkstedet 
i Vefsn, inviterte Per Kristian Olsen til 
å holde foredrag om sin bok ”Jevnet 
med jorden - Brenningen av Finnmark 
og Nord-Troms”.  
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ELDRE OG HELSE 
Folkeakademiet har hvert år mange 
kulturarrangementer myntet på eldre, 
men under koronapandemien ble alle 
eldreinstitusjoner stengt for besøkende. 
I tillegg til programmet ”Sang i 
Eldreomsorgen” (Les mer på side 14), har 
Folkeakademiet likevel hatt et aktivt år for 
å kunne gi de eldre et godt kulturtilbud.  

• Folkeakademiet Innlandet arrangerte 
i mai utendørs sykehjemsturné på 
Østre Toten, med liveopptreden 
spilt over høyttaler. Slik fikk isolerte 
beboere i lock-down et etterlengtet 
kulturtilbud. 

• Folkeakademiet Kongsvinger 
har arrangert en rekke 
”avstandskonserter” foran eldrehjem, 
og bidratt til at det populære ”Allsang 
på festningen” ble strømmet direkte til 
sykehjem i området.     

• Folkeakademiet Luster arrangerte 
“songlag” og spelemanslag for lokale 
omsorgssentre. 

• På 17. mai delte Folkeakademiet Vinje 
ut forundringspakker til eldre, som da 
hadde vært innestengt i lengre tid.  

• I Agder fikk de til en større turné 
med Bye og Spikkeland i september. 
Marianne Bye Granheim, datterdatter 
av Erik Bye, spilte mange av hans 
sanger til stor glede for tilhørerne som 
ofte sang med.  

• I Verdal har folkeakademiet der 
etablert generasjonsdialog og holdt 
fram med besøk og arrangementer for 
de eldre. 

• Lederen for Folkeakademiet Verdal, 
Mildrid Kjenstad Holst, ble med i 
siste runden i kåringen av Årets 
frivillig, delt ut på Frivillighet Norges 
frivillighetsdag. Dette vitner om den 
innsatsen de har lagt ned i nærmiljøet 

i en årrekke, også under dette 
spesielle året med koronapandemi 
(les mer om de på side 6).  

• Folkeakademiet Viken har satt i gang 
kurs slik at frivillige kan bli i stand til 
å  lede filosofiklubber for eldre på 
institusjon. 

•  Mange folkeakademier har organisert 
seniortreff når det har vært tilrådelig, 
slik som Folkeakademiet Vest.  

Til slutt ønsker vi å nevne Folkeakademiet 
Vadsø som har fått mer enn en million 
kroner fra Statsforvalteren i Troms 
og Finnmark og Stiftelsen Dam, for å 
gjennomføre det 3-årige prosjektet, 
“Generasjonsalliansen”. Bevilgningen 
ble gjort kjent i november og allerede 
i desember har de satt i gang 
arrangementer hvor barn og unge møtes i 
aktiviteter med områdets eldre befolkning.   
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FRA INNVANDRER TIL MEDBORGER 
– INTEGRERINGSTILTAK
Lokale akademi har opprettholdt viktige 
integreringsprosjekter etter beste evne i 
2020:   

• Folkeakademiet Surnadal har 
hatt ukentlig språkkafé på 
Frivillighetssentralen når det har vært 
tilrådelig.  

• Folkeakademiet Vinje sendte 
gaver til barna til deltakerne på 
voksenopplæringen i april, og har hatt 
en rekke møteplasser for innvandrere 
og innflyttere når det har vært 
tilrådelig, som “Eventyrleg verkstad” 
og juleverksted.  

• Folkeakademiet Sørum arrangerte 

sammen med Sørum Flerkulturelle 
forening ”Kvinners kraft til å forandre 
verden. Hva kan vi bidra med?” - en 
feiring av kvinnedagen før pandemien. 
De har også gitt en scene til Sogra og 
Javid, et søskenpar fra Afghanistan, 
som hadde fortellerkveld. 

• “Latterlig læring” er et tilbud til 
asylmottak i trøndelagsregionen som 
Folkeakademiet Midt-Norge fasiliserer 
med midler fra UDI. Kursholderne 
baserer seg på en metode som er 
utviklet gjennom mange år med 
internasjonalt hjelpearbeid for barn 
i krise rundt om i verden. Metoden 
består av Gjennom lek, glede og 
fysisk aktivitet lærer deltagerne 
samarbeid, kreativitet, sirkuskunster, 
personlig utvikling, selvsikkerhet 

og mestring. Tiltaket har til tross for 
korona nådd barn på fire mottak i 
Midt-Norge, i hovedsak barn i alderen 
4-12 år.     

Fun Palaces 
Første helgen i oktober arrangerte 
Folkeakademiet Hordaland Fun Palaces 
– denne gangen digitalt på grunn av 
korona. Fun Palaces er arrangementer 
hvor folk deler noe de kan, eller lærer 
noe nytt fra andre. Dette kan være kunst, 
håndverk, vitenskap, teknologi, det digitale 
og idrettsaktiviteter. Det hele arrangeres 
på frivillig/ideell basis. Selv om det er 
gratis og åpent for folk i alle aldre jobbes 
det aktivt med å få med innvandrere og 
mennesker med kort botid i Norge.  
   

Fun Palaces er opprinnelig et britisk konsept som Folkeakademiet Hordaland har implementert i Vestland fylke. I år ble det heldigitalt. 

2020

2019

FN
-dagen 24. oktober
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FN-dagen 
24. oktober 
markerte 
Folkeakademiet 
FN-dagen: 

• Under 
internasjonal uke 

på Gjøvik arrangerte 
bistandsorganisasjonen Forut 

og Folkeakademiet Innlandet foredrag 
med Amal Aden, som fortalte om sin 
lesbiske legning og hvordan det har 
vært for henne å kjempe for retten å 
velge partner etter hjerte.

• Folkeakademiet Sandefjord, 
Folkeakademiet Askvoll, 
Folkeakademiet Sørum, 
Folkeakademiet Vinje, 
Folkeakademiet Surndal 
hadde alle arrangementer som 
kommuniserte verdiene i FNs 
menneskerettserklæring.  

• Folkeakademiet Vinje hadde 
eventyrstund og verksted for barna, 

med maling og lage pynteting. 
Det hele ble avsluttet med 
storbandskonsert.   

SYNG UT!
Folkeakademiet arrangerer hvert år i mars 
kampanjen ”Syng ut”. Målet er å stimulere 
til og øke sangglede. I 2020 ble dessverre 
”syng ut!” arrangementene redusert 
grunnet pandemien med nedstengning av 
samfunnet fra 12. mars. 

MILJØ 
Folkeakademiets grunnsyn er blant annet 
forankret i FNs bærekraftsmål, og en av 
våre målsettinger er å formidle kunnskap 
om klimaendringer og sette fokus på hva 
vi som enkeltpersoner og samfunnet kan 
gjøre for å skape positiv endring.  

• Folkeakademiet Luster har laget en 
dokumentar om storflommen i 1979, 
“Vatn”. Den har blitt vist en rekke 
ganger, blant annet på Jostedal 
Hotell, og DVD har blitt solgt og 

distribuert.  
• Folkeakademiet Sørum inviterte til 

foredrag om kortreist mat, såkalte 
REKO-ringer.  

• Tverrfaglig forum, som Oslo 
• folkeakademi støtter, inviterte filosof 

Arne Johan Vetlesen som holdt 
foredraget “Teknologi og forbruk vs. 
natur og harmoni” i mars, og biolog 
Dag Hessen som holdt foredraget 
“Vippepunkter i natur og kultur” i 
september.  

•  Folkeakademiet Nærøysund har 
gitt økonomisk støtte til en rekke 
lokale hagelag, med kurs og treff 
rundt plantebruk og liknende, som: 
“villblomstens dag”, sopp-kurs, 
kaldpressing av bær, “eplefest” og 
“summende bier”.   

FN
-dagen 24. oktober

Hvert år feires FN-dagen den 24. oktober. Dagen ble markert i en rekke av våre lokallag med alt fra foredrag til møteplasser med aktiviteter 
med sikte på å styrke inkluderingen lokalt.   
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Sang i eldreomsorgen (SiE) er ett av 
Folkeakademiets satsingsområder. 

Folkeakademiet har vært en viktig 
bidragsyter i etableringen av Krafttak 
for Sang og har siden 2015, med Sang 
i eldreomsorgens satsing Syngende 
eldreinstitusjoner, etablert modeller for 
å innlemme og systematisere sang som 
en naturlig aktivitet i eldreinstitusjoners 
virksomhet og hverdag. Syngende 
eldreinstitusjoner har spesielt fokus 
på bruk av helsefremmende og 

trivselsskapende sang i hverdagen, fra 
sang som verktøy i en-til-en situasjoner 
til allsanggrupper og konserter. SiE gir 

institusjonene støtte i dette arbeidet, i 
form av kurs og seminarer, faglig materiell, 

digital ressursportal, samt veiledning. 
Det er et mål at satsingen skal komme 
beboere i institusjonene direkte til gode 
gjennom gode, systematiske musikktiltak 
som kan fremme trivsel, mental og fysisk 
helse.
 
Digital ressursportal – Syng 
Sammen
I april 2020 lanserte SiE sin digitale 
ressursportal Syng Sammen. Dette er 
en nettside som inneholder metodisk og 

KULTUR OG HELSE

Folkeakademiets nettdatabase for artister og foredragsholdere 
er tilgjengelig for arrangører, kunstnere/ kulturarbeidere og andre 
interesserte. 66 utøvere er representert i Kulturmenyen. Dette 
gjør veien kortere for våre lokallag til å lage gode arrangementer 

og lettere for utøvere å få oppdrag. Oppdragsmengden 
har blitt preget av koronasituasjonen 

OPPSUMMERING 
Det er ikke tvil om at mange arrangementer ble avlyst i koronaåret 2020, men vi kan se tilbake på et år hvor de arrangementene vi fikk 
til var desto mer betydningsfulle og viktige dette året, hvor sivilsamfunnet og kulturen har blitt satt på store prøvelser. 

KULTURMENYEN
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faglig innhold som retter seg både mot 
eldre og mot ansatte i eldreomsorgen. 
Portalen inneholder blant annet mer 
enn 100 nyinnspilte sanger fra Mads 
Berg Sangbok, allsangstunder på 
video, gitarkurs, videoforedrag og 
artikler om sammenhengen mellom 
musikk og eldrehelse. Syng Sammen 
inneholder altså både materiell som 
kan brukes sammen med/av eldre 
(både hjemmeboende og i institusjon) 
og kompetansehevende fagstoff som 
kan brukes av ansatte i eldreomsorgen. 
Som et bidrag til økt aktivitet i den 
første nedstengingen av Norge våren 
2020, åpnet vi Syng Sammen gratis i 
en periode for alle som ønsket tilgang. 
Mer enn 200 personer opprettet gratis 
brukerprofil denne første perioden. Vi 
gjennomførte en spørreundersøkelse 
der brukerne fikk mulighet til å uttale 
seg om innhold, brukervennlighet 
og utviklingsmuligheter. Vi fikk gode 
tilbakemeldinger, og gjorde mange 
nyttige erfaringer. 

Eldreinstitusjoners bruk av Syng 
Sammen
Det ble tydelig utover høsten at en 
digital ressursportal var et verktøy 
eldreomsorgen så stor nytte av, når de 
fleste andre kulturelle tilbud ikke lot seg 

1 https://issuu.com/krafttakforsang/docs/10_gode_grunner_-29.10 

gjennomføre. 53 eldreinstitusjoner valgte 
i 2020 å abonnere på Syng Sammen, 
og samtidig få veiledning og faglig støtte 
fra Sang i eldreomsorgen. Ansatte i 
eldreomsorgen har brukt sangene og 
allsangstundene sammen med beboerne 
sine, og gjennom videoforedrag 
lært hvordan de kan bruke musikk 
helsefremmende. Syng Sammen er lett 
tilgjengelig, kostnadseffektivt og kan 
brukes av alle ansatte ved en institusjon 
som abonnerer. Å tilby eldreinstitusjoner 
et digitalt hjelpemiddel for å skape 
meningsfulle aktiviteter har i 2020 vært 
helt avgjørende, og vi er glade for å ha 
bidratt med dette.   

Syngende eldreinstitusjoner
Syngende eldreinstitusjoner finnes i 
dag fra Kristiansand i sør til Hadsel 
kommune i nord. Fredrikstad kommune 
ønsket kompetanseheving blant sine 
ansatte i hvordan de kunne bruke 
musikk i eldreomsorgen, og vi søkte på 
tiltakspakke for sårbare eldre gjennom 
fylkesmann i Oslo og Viken. Vi fikk 
tilslag på søknaden, og ansatte ved 
alle eldreinstitusjonene i Fredrikstad 
kommune med langtidsplasser skal 
nå få kurs, seminarer og digital 
ressursportal fra Sang i eldreomsorgen. 
Oslo kommunes sykehjemsetat lyste 
ut midler i 2020 til trivselstilskudd, der 

Sang i eldreomsorgen søkte om at 
tre eldreinstitusjoner i Oslo kommune 
får opplæringspakke fra oss. Denne 
søknaden ble også innvilget og vil bli 
gjennomført i 2021.  

Bidrag til fagfeltet musikk og helse
Sang i eldreomsorgen ønsker å være en 
bidragsyter i fagfeltet musikk og helse, 
og er samarbeidspartner for Norges 
musikkhøgskole og forskningssenteret 
Center for Research in Music and 
Health (CREMAH) om rekruttering og 
brukermedvirkning i det internasjonale 
forskningsprosjektet HOMESIDE. I 2020 
utviklet vi brosjyren “10 gode grunner - 
hva sier forskning om sang og musikk i 
eldreomsorgen?” sammen med forskere 
fra CREMAH1. Brosjyren vil vi distribuere 
til eldreinstitusjoner og organisasjoner 
som arbeider med eldre i Norge, og 
dermed bidra til å spre informasjon og 
styrke kompetanse på dette området 
blant ansatte, frivillige og pårørende.    

Sang i eldreomsorgen er representert i 
Nasjonalt nettverk for sang og eldrehelse 
og Nordic Network for research in 
Music and Public Health, og medvirker 
dermed i prosjekter og samarbeid på 
tvers av landegrenser og fagfelt, om 
sammenhengen mellom musikk og 
helse. 
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LANDSMØTET 2020

Folkeakademiet avholder landsmøte 
annenhvert år, og avholdt for første gang 
et digitalt landsmøte i perioden 1. – 18. 
juni 2020. 

NYE SATSINGSOMRÅDER 2021-
2022 
To nye satsingsområder ble vedtatt for 
perioden 2021-2022. Satsingsområdene er 
hentet fra Folkeakademiets handlingsplan 
for 2018-2024.  

-  “Klimaendringer – 
miljøkonsekvenser” 

Målsetting: Folkeakademiet vil formidle 
kunnskap om klimaendringene og sette 
fokus på hva vi som enkeltpersoner og 
samfunnet kan gjøre.  

-  ”Demokrati – dialog – dannelse” 

Målsetting: Folkeakademiet styrker 
demokratiet ved å legge til rette 
forengasjement, deltakelse, læring og 
skapende virksomhet. 

1 “Folkeakademiet 135 år: Kulturlivet vil vise styrke også etter koronapandemien!”, pressemelding fra Folkeakademiet 16. september 2020. (https://www.
mynewsdesk.com/no/_preview/pressreleases/3034783)

RESOLUSJON 
Landsmøtet vedtok en resolusjon1 
som understreket viktigheten av å 
styrke den kulturelle grunnmuren og 
amatørkulturen, og som manet til fremme 
av folkeopplysning og demokratiutvikling: 

“Dannelsesbegrepet som inneholder 
kunnskap og kritisk refleksjon er viktigere 
enn noensinne. […] Å spre kunnskap, 
dannelse, å ha et kulturliv gjør borgere 
til deltagere. […] Slik bygges broer, 
fellesskap og en trygg nasjonal identitet.” 

Folkeakademiet oppfordrer myndigheter 
på alle nivåer til å bli med på en felles 
dugnad for å sikre en levende og stabil 
kulturell infrastruktur. 

ÅRETS FOLKEAKADEMI 2020: 
FOLKEAKADEMIET SVANØY 
Under landsmøtet 2020 ble 
Folkeakademiet Svanøy utpekt som Årets 
folkeakademi. Det er folkeakademiene 
selv som fremmer kandidater til denne 
prisen, og landsstyret som peker ut 

vinneren basert på begrunnelsene som 
har kommet inn. Den heldige vinner får 
heder og ære og kr. 10.000 i premie.  
Landsstyrets begrunnelse var blant annet 
at: “Landsstyret i Folkeakademienes 
landsforbund ser at Folkeakademiet 
Svanøy i løpet av få år har blitt eit lokalt, 
kulturelt kraftsenter på Svanøy. Dei har 
etablert seg i folks bevissheit, ikkje berre 
på Svanøy, men i regionen. Dei har ein 
kulturell bevisstheit om verdiane som 
Svanøy har – og ønskjer å dele desse 
med andre. Dei bruker også teknologi for 
å nå ut – og får til både fysiske og digitale 
arrangement under Koronapandemien. 
Med stor breidde i aktivitetane, når dei 
også ut til unge vaksne.“  

Landsstyrets vedtak: “Folkeakademiet 
Svanøy blir ”Årets folkeakademi” i 2020. 
Folkeakademiet Svanøy står trygt på 
Folkeakademiets verdigrunnlag, er 
framtidsretta og er ein verdig ”Årets 
folkeakademi”- vinnar. Landsforbundet ser 
fram til å følgje Folkeakademiet Svanøy 
også i åra som kjem.”
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FOLKEAKADEMIETS ORGANISASJON
LANDSSTYRET 
Landsmøtet i 2020 valgte følgende landsstyre: 

Leder:   Ingvild Berrefjord, Viken 

Nestleder:  Kathrine Fosshei, Hålogaland 

Styremedlemmer:  Eivind Helland, Hordaland 
    
   Aud Jorunn Hakestad, Rogaland 

   Jan Kløvstad, Agder  

   Torbjørn Heitmann Valum, ekstern 

   Knut Einar Wold, ekstern  

Ansatterepresentant: Siw Johannessen 

1.   vara :   Trygve Eliassen, Midt-Norge 

2.   vara :   Øyvind Sporild, Innlandet 

3.   vara :   Rolf Atle Kristoffersen, Rogaland 

I 2020 hadde landsstyret 6 møter og behandlet 63 saker.            

Arbeidsutvalget (AU) hadde møter i forkant av alle 
landsstyremøtene.  

Revisor: LST revisjon AS. 

ANSATTE 
Ved årsskiftet 2020/2021 hadde FAL 14 ansatte (totalt 9,9 
årsverk). Av disse er 8 daglige ledere tilsatt i distriktene (5.3 
årsverk) og 6 er ansatt i landsforbundets sekretariat (4.6 
årsverk) hvorav 1.5 årsverk er tilknyttet og finansiert via ”Sang i 
eldreomsorgen”. FA Hordaland fikk i tillegg dekket en 40 % stilling 
av Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune til prosjektet 
”Fun Palaces”.  

Vår generalsekretær gjennom 28 år, Pål Djuve fratrådte 
sommeren 2020, og etterlater seg en arv vi  skal forvalte videre 
på en god og konstruktiv måte. 

Alle ansatte: 
Arbeidende styreleder f.o.m. 01.09.20:  Ingvild Berrefjord 

Generalsekretær t.o.m. 31.08.20:   Pål H. Djuve 

Organisasjonsleder:    Siri Relling 

Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar: Hanna Karlsen   
     Sønsteby 

Organisasjonskonsulent:    Astrid Rommerud  
     (vikar)    
     Runa Stølen 
     (i permisjon) 

Kommunikasjonsrådgiver:    Hans Petter Wiken 
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Distrikt Hålogaland:   Anne Gerd Paulsen 
   
Distrikt Tevebu:    Olav Hanto 

Distrikt Midt-Norge:   Olav Hanto (vikar for Beate  
    Riege) 

Distrikt Sogn og Fjordane:   Henriette Bakke Hatlevoll 

Distrikt Hordaland:   Marion Rodgers Løseth 
    (permisjon fra desember   
    2020),     
    Kathrine Bauck (vikar) 

Distriktene Agder og Rogaland:  Siw Johannessen 

Distrikt Innlandet:   Hans Vold Vikersveen 

Distrikt Viken:    Hanne Hermann 

Sang i Eldreomsorgen:   Beatrix van Doorn  

Sang i Eldreomsorgen:   Ingrid Kjerschow Lohne 

Ansattsamlinger og kompetanseheving 
I 2020 ble det avholdt to ansattsamlinger:  

20. Mai 2020: Digital ansattsamling med fokus på 
omorganisering, nedstengning grunnet pandemi og avlysning av 
arrangementer, orientering rundt landsmøtet 2020, og diskusjon 
om etablering av tariffavtale for Folkeakademiet.  

23.-24. Oktober 2020: Ansattsamling for de daglige lederne med 
fokus på forbedringspotensiale i organisasjonen.  

Som en del av den digitale omstillingsprosessen har 
Folkeakademiet kurset sine ansatte i Teams, Sharepoint og 
medlemssystem. Folkeakademiet har i tillegg utviklet en veileder 
for digitale arrangementer, som er tilgjengelig for ansatte og 
frivillige i organisasjonen. 
  
Tariffavtale for Folkeakademiet 
Folkeakademiet er medlem i hovedorganisasjonen Virke, og 
de ansatte fremmet i 2020 krav om tariffavtale gjennom Norsk 
Tjenestemannslag (NTL). Dette arbeidet forventes å ferdigstilles 
i 2021.  

DISTRIKTENE 
Landsforbundet er organisert med 9 distriktsledd. Hvert 
distrikt har ansvar for de lokale folkeakademiene i fylkene 
distriktene omfatter. Hvert distriktsledd har en daglig leder 
i forskjellig stillingsprosent. Vedkommende er ansvarlig for 
å støtte lokallagsaktivitet, distriktstyrene og etablere turne/
prosjektvirksomhet. Ved årskiftet 2020/2021 hadde distriktene 
følgende antall lokalakademier:    

I 2020 ble det stiftet 1 nytt lokallag og 2 folkeakademier slo seg 
sammen til ett. Som følge av kommunesammenslåingene valgte 
4 folkeakademier å bytte navn i 2020, inkludert ett distrikt. I 
løpet av 2020 ble det lagt ned 11 akademier. Dette skyldes både 
fraflytting og aldrende medlemmer, men er også et resultat av 
covid-19 pandemien.  

Distriktenes økonomi 
Distriktenes samlede omsetning i 2020 var på  4 211 098 kr. 
(5 525 300 kr. i 2019). 

Personalkostnadene for de daglige lederne, ført i landsforbundets 
regnskap, var i 2020 på kr 3 213 105 (kr 3 232 565 i 2019). Dette 
kom i tillegg til de andre overføringene distriktene fikk. 

8 distrikter fikk bevilget 888 000 kr (874 000 kr. i 2019) fra sine 
fylkeskommuner. Hovedvekten av midlene fra fylkeskommunene 
ble gitt til aktivitets- og driftsstøtte. 

Tilskuddet fra fylkeskommunene varierer mye. Tilskuddene 
fordelte seg slik: 

Folkeakademiet Innlandet    9
Folkeakademiet Viken   11
Folkeakademiet TeVeBu   12
Folkeakademiet Agder   13
Folkeakademiet Rogaland    7
Folkeakademiet Hordaland  12
Folkeakademiet Sogn og Fjordane 12
Folkeakademiet Midt-Norge  17
Folkeakademiet Hålogaland  18



19

Økonomisk overføring 
De lokale folkeakademiene fikk i 2020 tildelt 986 502 kr. (1 
288 000 kr. i 2019) fra Folkeakademiet til  kunst-, kultur og 
folkeopplysningsvirksomhet. Koronapandemien har begrenset 
folkeakademienes mulighet til å avholde arrangementer. Dette 
har ført til noe reduksjon i brukte midler hos folkeakademiene, 
sammenliknet med tidligere år.  
 
Grunnet ulike lokale samarbeidsformer mellom folkeakademiene, 
kollektive medlemmer og andre samarbeidspartnere, har 
Folkeakademiet ikke tall for lokallagenes totale omsetning, da 
regnskapene for mange av disse fellesarrangementene føres av 
ulike aktører. De offentlige tilskuddene dekker en mindre del av 
utgiftene til den lokale aktiviteten. Det meste må folkeakademiene 
og akademienes samarbeidspartnere skaffe via annen støtte, 
billettinntekter, lotteri og salg.

FELLES MEDLEMSSYSTEM 
Folkeakademienes Landsforbund etablerte i 2020 et felles 
medlemssystem for organisasjonen. Folkeakademiet sentralt og 
de lokale folkeakademiene hadde store utfordringer med det nye 
medlemssystemet, og høsten 2020 ble en evaluering gjort av 
eksisterende system i forhold til behov i organisasjonen. Dette 
utviklingsarbeidet fortsetter i 2021.  

MEDLEMMER I LOKALE FOLKEAKADEMIER 
Distriktene og de lokale folkeakademiene har både personlige, 
familie og organisasjons-/ institusjonsmedlemmer. I 2020 gikk 
medlemstallet ned med 525 medlemmer (13,5 %  reduksjon). 
Nedgangen skyldes blant annet at Folkeakademiet hadde store 
utfordringer med å få det nye medlemssystemet aktivt og i bruk, 
og koronapandemien gjorde kontakten med medlemmene sårbar.  

 Antall medlemmer ved årsskiftet 2020/2021 var: 

MEDLEMSTILBUD: NØKKELEN
Kulturmagasinet Nøkkelen er medlemsbladet til Folkeakademiet. 
Nøkkelen belyser aktuelle kultur- og samfunnsrelaterte saker, 
kulturens betydning i samfunnet, kulturformidling og kulturpolitikk. 
Bladet inneholder nyheter, fagsaker, portrettintervjuer og 
presentasjoner av artister og foredragsholdere. Bladet gjenspeiler 
også aktuelt organisasjonstoff fra Folkeakademiet. 

Fylkeskommunale tilskudd til distriktene
Folkeakademiet Innlandet 
 

0

Folkeakademiet Viken  
 

10 000 (Viken)

Folkeakademiet TeVeBu  
 

44 000 (Viken)

Folkeakademiet Agder  
 

172 000 (Agder)

Folkeakademiet Rogaland 
 

82 000 (Rogaland) 

Folkeakademiet Hordaland 
 

440 000 (Vestland)

Folkeakademiet Sogn og 
Fjordane 

90 000 (Vestland) 

Folkeakademiet Midt-Norge 
 

30 000 (Trøndelag) 

Folkeakademiet Hålogaland 
 

20 000 (Troms og Finnmark) 

Medlemstype 2018 2019 2020
Personlige medlemmer 2056 2079 1781
Familiemedlemmer   719   829   735
Kollektive medlemmer
(Organisasjoner/institusjoner) 

  979   982   849

Totalt antall medlemmer: 3754 3890 3365
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HOVEDKONKLUSJON/
KOMMENTAR OM 
STATISTIKKEN
Aktiviteten til de lokale 
folkeakademiene er 
selve bærebjelken i vår 
organisasjon. I et år preget 
av koronarestriksjoner og 
hvor samfunnet har vært 
nedstengt i lengre perioder har 
folkeakademiene likevel klart å 
opprettholde om lag halvparten 
av aktiviteten sammenliknet 
med 2019. 

Restriksjonene gjorde det 
vanskeligere og dyrere å 
arrangere. Folkeakademiene 
måtte leie større lokaler 
enn tidligere og ha færre 
publikummere. Dette gjorde 
det mer kostbart å arrangere, 
og flere akademier måtte 
derfor begrense sin aktivitet. 
Som følge av dette vedtok 
landsstyret i juni å øke 
støtten per arrangement for 

å stimulere til mer aktivitet og 
bistå lokallagene med de økte 
kostnadene. 
Lokallagene har opprettholdt 
35% av publikumsmassen 
sammenliknet med 2019 
i et år hvor det har vært 
begrensninger på publikumstall 
per arrangement. Med tanke 
på nasjonale og lokale 
restriksjoner er dette fortsatt 
gode besøkstall. I tillegg 
kommer antall visninger på 
digitale arrangementer og 
nettmagasin. 

For distriktene har covid-19 
restriksjonene rammet spesielt 
turnévirksomheten. 27 turneer 
har blitt avlyst eller utsatt til 
2021, mens andre har kun 
delvis blitt gjennomført. I løpet 
av 2020 ble det til sammen 
gjennomført 32 turneer. Dette 
kan kalles et godt resultat 
da smittevernsrestriksjonene 
har vanskeliggjort 
turnévirksomheten. 
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I 2020 har vi flere 
samarbeidsarrangementer 

enn tidligere. Folkeakademiene 
har funnet nye stier med 
digitale arrangementer, nye 
former for aktiviteter og 
nye samarbeidspartnere. 
Dette ser vi blant annet ved 
oppblomstringen av digitale 
arrangementer og nettmagasin.  
Totalt hadde folkeakademiene 
9 876 visninger på digitale 
arrangementer. Folkeakademiet 
Tenk Mer avholder ikke 
arrangementer, men gir ut et 
nettmagasin som i løpet av 
2020 hadde 98 637 visninger. 
Det viser at folkeakademiene 
finner nye løsninger.

Til aktivitetskategori:
Også i koronaåret 
er fordelingen på 
aktivitetskategorier stabil. 

Til målgrupper:
I 2020 økte antall 
arrangementer rettet 
mot barn og unge, mens 
antall arrangementer på 
eldreinstitusjoner og med 
eldre som målgruppe minket. 
Reduksjonen i aktiviteter 
rettet mot eldre skyldes den 
sosiale nedstengningen, og 
akademiene som har sin drift på 
institusjoner måtte avvikle alle 
arrangementer etter 12. mars. 

Kategorifordeling av arrangementer:

Arrangementer fordelt på målgruppe:

Musikk

Foredrag

Litteratur

Teater

Utstilling
Kurs

Annet

Voksne

Ungdom

Barn
Eldre

29%

40%

22%

20%

48%

18%

8%

3%
3%
1%

9%
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Publikum 2020
Uten turné Med turné Distriktet turné

Viken  5 182 5182 0
Innlandet  2 554 3428 1461
TeVeBu  4 976 5797 2039
Agder  5 209 5777 1858
Rogaland  1 189 1 189 374
Hordaland  22 406 22 406 5865

S&F  3 399 5497 2677
Midt-Norge  7 460 7460 524
Hålogaland  3 447 4267 1786

SUM 55822 61003 16584

Antall programmer
Uten 
turné

Med 
turné

Distriktets 
turnéprogram

Antall turnéer

Viken 609 609 0
Innlandet 47 70 10 10 0 avlyst
TeVeBu 103 125 39 10 4 avlyst/utsatt
Agder 101 121 36 7 9 avlyst/utsatt
Rogaland 48 48 2 2 5 avlyst/utsatt
Hordaland 345 345 74 4 2 avlyst/utsatt
S&F 90 117 35 5 4 avlyst/utsatt
Midt-Norge 452 452 21 2 2 avlyst/utsatt
Hålogaland 56 83 64 6 3 avlyst/utsatt

SUM 1851 1970 281 36

Midler lokkallag bruker 
på kulturarrangementer

Viken 141 717

Innlandet 382 322
TeVeBu 390 568
Agder 835 987
Rogaland 42 676
Hordaland 519 311
S&F 416 678
Midt-Norge 159 462
Hålogaland 434 279
SUM 3 323 000

Digitale visninger

Antall digitale 
programmer

Visninger

Viken 1 406

Innlandet 11 4 800
TeVeBu 1 600
Agder 1 15
Rogaland 5 98 637
Hordaland 15 3 961
S&F 2 709
Midt-Norge 0 0
Hålogaland 0 0

SUM 36 109 128
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Arrangørform
Hovedarrangør Medarrangør Økonomisk 

støtte
Viken 198 18 1
Innlandet 24 26 27
TeVeBu 69 65 10
Agder 59 49 32
Rogaland 12 38
Hordaland 52 120 173
S&F 59 72 4
Midt-Norge 73 381 19
Hålogaland 78 44 9

SUM 623 814 275
Prosent   36%   68%   16%

Antall arrangementer fordelt på type lokale
Barnehage Skole Institusjon bibliotek samfunnshus digitalt Annet

Viken 0 17 81 38 30 1 49
Innlandet 0 0 28 6 27 11 10
TeVeBu 4 3 18 47 51 1 25
Agder 0 1 40 14 62 1 45
Rogaland 0 1 0 41  5 0
Hordaland 0 9 106 38 109 15 85
S&F 0 8 22 4 50 2 37
Midt-Norge 356 3 26 2 41 0 21
Hålogaland 4 6 1 5 58 0 14

SUM 364 48 322 195 428 36 286
Prosent 22 % 3 % 19 % 12 % 26 % 2 % 17 %

Studieresultat 2018 2019 2020
Antall kurs 42 44 12
Samlet timetall 1044 1029 237
Antall deltakere 251 268 74
Samlet utbetaling 91 825 91 973 27 950

Studievirksomhet
Folkeakademiet er tilsluttet ”Studieforbundet kultur 
og tradisjon”.

I forbindelse med bytte av studieforbund fikk vi i 
2017 et betraktelig fall i aktiviteten. Etter dette har 
resultatet for 2018 og 2019 ligget på nivå med 
2017. 2020 derimot, var et eksepsjonelt lavt år 
for Folkeakademiet, da mye av kursaktiviteten ble 
stanset under pandemien.   

På generelt grunnlag for de foregående årene er 
Folkeakademiet ikke fornøyd med aktivitetsnivået. 
Målet er at flere folkeakademier skal engasjere seg 
og at antall kurs skal øke.
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Folkeakademiets formålsparagraf
Formålet er å øke l ivskval i teten for den 
enkelte gjennom deltakelse i  meningsfyl te 
kul turakt iv i teter,  medvirke t i l  at  kul tur 
bl i r  brukt akt ivt  i  arbeidet med å styrke 
fo lkehelsen og å formidle kunnskap og 
holdninger innen l ikest i l l ing, toleranse og 
internasjonal forståelse.


