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Årsrapport

Normisjon region Øst
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Til nye generasjoner og folkeslag
i et annerledes år

 
Da Paulus skulle på sin andre misjonsreise hadde han egentlig en annen plan 

om å reise nordover, mot Asia, men som vi kan lese i Apostlenes gjerninger 
så kjente Paulus seg drevet av Ånden til å endre planene sine og heller reise 
til Filippi (Apg 16.6). I Filippi forkynner de Guds ord, mennesker blir kristne 
og tar imot Jesus. Dette ble ikke tatt godt imot. Paulus og Timoteus blir ført 

foran folket på torvet, og ble der dømt for å utøve sin tro til å piskes og 
deretter fengslet. Paulus skriver brevet fra det innerste fangehull. Det var 
kanskje ikke akkurat dette Paulus så for seg da kallet om å reise til Filippi 

kom, skuffelsen må ha vært der. Allikevel skriver han brevet til menigheten i 
Filippi som er kjent for oss som et brev om glede og enhet. Paulus starter sitt 

brev til Filipperne med å skrive: til alle de hellige som er i Kristus Jesus. 
Betydningen av det lille ordet “i” sier så mye. I brukes for eksempel også om 
hvordan vannet omslutter fisken mens den svømmer, fisken i vannet, eller 
om lufta rundt fuglen som flyr, fuglen i lufta, eller som jorda pakket rundt 

røttene på et tre, røtter plantet i jorda. Slik kan vi også starte denne 
årsrapporten, vi hilser dere som er i Kristus. 2020 har vært et annerledes år, 

planene våre er blitt endret, vi har måtte lete etter nye muligheter, men kallet 
til å nå ut med Jesus til nye generasjoner og folkeslag har vært det samme. 
Guds misjon lar seg ikke stoppe av at omstendighetene endrer seg. Hans 

hjerte farer fortsatt over jorden og leter etter et hjerte som er helt med han. 
Vi er takknemlige for at vi også dette året har fått lov til å være med på noe 

av det Gud gjør i vår region, gjennom våre frivillige, våre ledere og våre 
ansatte. 

 
Korona

Året 2020 bar i Norge preg av en global pandemi og nedstengning av sosiale 
aktiviteter.  I praksis betød det avlysning og utsettelse av arrangement og at 
det som kunne gjennomføres på digitale plattformer ble konvertert til dette. 
Å være en fellesskapsbevegelse i et år der fellesskap ser så annerledes ut, har 

gitt noen nye måter å arbeide på for oss. Når det gjelder økonomi ser vi 
tydelig i regnskapet vårt konsekvenser av at det ikke har vært forenings-

møter og gudstjenester på sammen måte i foreningsgaver og kirkeoffer. Vi 
ser også at det har vært et tungt år med tanke på utleie på leirstedene våre. 

På den andre siden har det vært muligheter for å søke noe kompensasjon og 
støtte til alternative opplegg som en ser i økt støtte og ekstraordinære 
inntekter. Vi har mottatt støtte i myndighetenes krisepakke 1, 2 og 3 for 

frivillighet. I aktivitet er det mye som er blitt annerledes, men først og fremst 
ser vi at relasjonene og hensikten som binder oss sammen står sterkere enn 

en pandemi. Relasjoner og oppfølging har i større grad skjedd gjennom 
digitale plattformer, telefonkontakt og i mindre treff. Regionstyret har hatt de 

fleste av sine møter digitalt. 
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Fellesskap
Det er 83 Normisjonsforeninger i region Øst. Foreningsarbeidet har i stor 
grad vært preget av nedstenging eller begrensninger. Vi har en lengre 
periode forsøkt å sette fokus på å starte opp noe nytt for å nå nye. Som 
misjonsforeninger og fellesskap er vi alltid aktuelle, uavhengig om man er en 
nystartet eller etablert forening, om medlemmene er unge eller godt voksne. 
Vi lever omgitt av mennesker som trenger å høre de gode nyhetene om Guds 
rike og vi vil fortsette å lete etter nye tiltak for å lykkes med oppdraget.
 
Alphaarbeid
Alpha er et viktig arbeid for å nå nye mennesker i vår region og flere 
foreninger bruker Alpha i sitt arbeid. Da dette arbeidet baserer seg på 
fellesskapet som møtes, har det nasjonalt blitt jobbet med nye digitale løs-
ninger, og disse jobbet vi med å få i gang i våre fellesskap i det året rundet av.
 
Foreningsmøter under Korona
Da det ikke har vært mulig å holde møter og treffes fysisk, har vi brukt 
telefonen flittig for å holde kontakt med foreningsledere og Normisjons-
medlemmer i region Øst. Det ordinære foreningsbrevet fra regionleder er 
sendt ut som vanlig hele året. I løpet av våren ble det produsert et knippe 
andakter av noen frivillige forkynnere. To misjonsmøter ble filmet av 
regionen, ett hos Norkirken Skedsmo og ett på Bjørkelangen bedehus. Disse 
ble lagt på vår hjemmeside og delt i sosiale medier.
Reisevirksomheten har naturlig nok vært begrenset, men noen møter er 
gjennomført både på forsommeren og i en periode tidlig på høsten. Vi er 
takknemlig for innsatsen de frivillige forkynnerne legger ned. Våre frivillige 
forkynnere er: Jan Tore Anthonisen, Preben Colstrup, Aslaug Irene Gjerull, 
Thor Haug, Oddvar Holmedal, Torstein Husby, Einar Kjørven, Trond Larsen, 
Hans Thore Løvås, Alf Henry Rasmussen, Trond Rønning og Erik Wilberg. Det 
er også flere forkynnere som ikke står på regionskontorets liste, men som 
kontaktes direkte, som Randi Buflaten, Thomas Midtsund, Sigmund 
Danielsen, Anders Østby og Svein Granerud. Her er det flere enn vi har 
oversikt over og vi er takknemlig for alle som bidrar til å forkynne Guds ord 
rundt om i regionen vår. Det trengs flere fritidsforkynnere og kunne dette 
vært noe for deg, gi oss gjerne beskjed.
 
Sankthans på Fossheim
Vi fikk muligheten til å arrangere sankthansfeiring på Fossheim, hvor alt 
skjedde ute. Det var tradisjon tro grilling, sporløype for barn/ familier, møte 
og sankthansbål.
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Leder- og medarbeiderkonferansen
Normisjon inviterte for første gang i år til en stor konferanse for ansatte og 
frivillige i hele storfamilien. I februar var det samlet rundt 500 medarbeidere 
i Stavanger, til møter, undervisning i ulike spor, seminarer, Soul Church og 
basar. Det var en god gjeng fra region Øst til stede og mange hadde gode 
tilbakemeldinger. Vår stab var med som medarbeidere eller og deltakere på 
konferansen.

LÆringsfellesskapet Manah
For å bidra til lederutvikling har vi siden 2016 samarbeidet med region VeBu 
og Østfold om Agenda1 Østlandet. Vi lærte mye av Agenda1, og ser fruktene 
av det flere steder med større bevissthet rundt behovet for misjonale 
fellesskap i landet vårt. Siste samling med Agenda1 ble holdt helt tilbake i 
september 2019. Det ble allerede da startet et arbeid med å evaluere 
Agenda1, og vinteren/våren 2020 begynte vi å utmeisle et nytt lærings- 
fellesskap med større fokus på lederes indre liv og fellesskap som fundament 
for all misjon. Nyansatt hovedprest i Storsalen, Bertel Emil Hjortland, Solveig 
Tveitereid, Dag William H. Stang og Anne Lin B. Hynnekleiv leder Lærings- 
fellesskapet Manah, og vil forberede ledere og lederes team på det vi 
opplever at Gud forbereder for oss i vår tid.
 
 

 
Kjelsås bedehus
Kjelsås Normisjon la ned sin virksomhet 31.12.2019 og regionen har jobbet 
med å leie ut bedehuset til annen menighetsvirksomhet. St.Halvard 
menighet (Den norskspråklige delen av den Gresk Ortodokse menighet i 
Oslo) har inngått en 10 års avtale om leie av bedehuset.
 
Team Haraset og overtakelse av drift 
Per 1. april ble en drøm virkelighet for foreningen Team Haraset. De har lenge 

lederutvikling

organisasjon
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ønsket å få drive leirstedet Haraset, og etter signert avtale i februar 2020 tok 
de 1.april over all drift. Det har vært et sårbart og annerledes år å ta over, 
men de gjør en god og solid jobb for Haraset og har stort hjerte for stedet. 
Foreningen team Haraset har nå over 30 medlemmer og har fått økonomisk 
starthjelp ved inntekter fra salg av skog og endring i balanseføringen.
 
Møte med ny ledergruppe
11. og 12.november skulle Kjetil Vestel Haga, ny generalsekretær i Normisjon, 
besøke oss i region Øst. Vi hadde planlagt for et besøk på Bjerkely, et møte 
med foreningsledere, møte med Storsalen, Oslo Soul Children, staben og 
styret. På grunn av nedstenging Korona medførte i denne perioden, ble 
planene endret. Generalsekretæren og ledergruppen fikk møte regionstyret, 
staben i region øst og staben i storsalen i tre ulike digitale møter. 
 
Jesusnett
Det har vært mye oppmerksomhet rundt Normisjonsforeningen Jesusnett 
sin tilstedeværelse på kanalen TV Visjon Norge (VN). På tross av at det er god 
kvalitet på Jesusnett sine produksjoner, har det vært krevende for mange 
at Normisjon assosieres med VN sin fremgangsteologiske profil, og region-
styret vedtok derfor 10.03.2020 å be landsstyret i Normisjon om å vurdere 
Jesusnetts, og derfor Normisjons, samarbeid med VN. Dette arbeidet er ikke 
avsluttet i 2020.

Samarbeid Normisjon, Acta og Fermate 
I region Øst er vi organisert i ulike avdelinger, men gjennomfører felles 
stabsmøter og -dager. Når det er anledning jobber vi i team på tvers av Acta, 
Fermate og Normisjon, og bruker ulik kompetanse på tvers av avdelingene. 
Konkret gjennomførte vi sammen: sankthansfeiringen på Fossheim, leder- og 
medarbeiderkonferansen i februar og innspillingen av de digitale møtene. 
Fokuset på å gjøre noe nytt for nye og å være misjonale fellesskap har stått 
langt fremme i undervisning og forkynnelse.
 
Samarbeid Storsalen menighet og region Øst
Storsalen menighet og regionen har en stor gevinst av å være samlokalisert, 
med flere felles møtepunkt. Her ber vi for arbeidet sammen og blir oppdatert 
på hverandres arbeid. Dette året har vi jobbet frem et nytt læringsfellesskap, 
se over om Manah.

Sammenslåing med region Oppland
Region Oppland vedtok i oktober å søke om å slå seg sammen med region 
Øst. Regionleder og regionstyret startet derfor et omfattende arbeid for å 
kartlegge muligheter og utfordringer knyttet til en evt. sammenslåing av 
regionene. Arbeidet er ikke sluttført i 2020. 
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Informasjon
Regionen har i 2020 jobbet videre med strategien for informasjon og 
innsamling i arbeidet vårt. Den første utarbeidede planen på dette området 
begynte i 2017 og strakk seg over de tre neste årene fram til sommeren 2020. 
Derfor er det brukt tid på å legge en ny strategi for informasjon og 
innsamling for tre nye år. I hovedsak handler denne om å forbedre det som 
allerede er satt i gang med nytt regionblad, ny nettside og den generelle 
informasjonen, og videreutvikle det arbeidet som er gjort de siste årene.
 
Leirstedsprosess
Regionstyrets arbeid med leirstedene våre har i 2020 resultert i 2 konkrete 
endringer. Driften av Haraset leirsted er overtatt av Team Haraset, se eget pkt. 
over. På Fossheim leirsted er det inngått en avtale med Gulsrud booking for å 
øke antall overnattingsdøgn i løpet av året. Dalen vekker gode minner for en 
stor gruppe som har hatt sin barndoms- og ungdomstid på leir der. De siste 
årene er det kun eksterne organisasjoner som arrangerer leirer der, og det er 
derfor vedtatt at Dalen leirsted fortrinnsvis leies ut på en langsiktig leie-
avtale, men om nødvendig selges. Dette ses som helt nødvendig for å $erne 
den økonomiske belastningen på regionens økonomi. Det er i løpet av 2020 
ikke inngått forpliktende avtaler om utleie eller salg.

Folkehøgskoleprosessen
Det ble i 2019 startet en prosess for å se på mulighetene for å starte en folke-
høgskole i Normisjon. Denne prosessen var flere på sentralt hold involvert i 
før den havnet hos region Øst. Høsten 2020 så vi på mulighetene for å være 
med på en oppstart av en ny folkehøgskole, men landet på at det ikke var tid 
for det i denne omgang.
 

strategisk 
arbeid
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Økonomi
 

Driftsåret 2020 gir oss et driftsoverskudd på kr 285.018, -. Dette er kr 
1.581.155, - bedre enn budsjettert. Samlede driftsinntekter har vært på kr 
8.231.241, - og totale driftskostnader har vært på kr 7.964.608, -. Det gode 
driftsresultatet skyldes i hovedsak salget av Harestua bedehus og gode 
støtteordninger fra Staten.
 
Innsamling
Totalt innsamlede gaver har noe nedgang fra 2019 til 2020, på kr 3.036.113, 
- i 2020 mot kr 3.302.706, - i 2019. Dette handler primært om foreningsgaver 
og kirkeofringer, gaver som naturlig nok går ned når folk ikke møtes.
Direkte til regionen sank den faste givertjenesten i 2020 med kr 13.127, - fra 
kr 1.315.236, - i 2019 til kr 1.302.109, - i 2020.
 
Galleri Normisjon Sørumsand
Galleri Normisjon Sørumsand ble åpnet i juni 2014. Butikken har siden 
oppstarten formidlet kr 513.801, - til regionens arbeid. For 2019 mottok 
Acta Øst kr 53.476, - og for 2020 er det estimert at Acta Øst vil motta 
omkring kr 70.000, -. Butikken er et viktig treffsted der godt voksne søkende 
og kristne mennesker sammen får bety en forskjell for hverandre og barne- 
og ungdomsarbeidet vårt. Mange forteller at de møter levende tro for første 
gang gjennom butikken. Vi er svært takknemlige for den frivillige innsats 
som gjøres av de ca. 25 frivillige.

 
Vi er glade for at flere lokallag og foreninger tydeliggjør sitt internasjonale 
engasjement og har giverprosjekt til vårt arbeid i Aserbajdsjan, Mali, Senegal, 
Cuba, India, Bhutan, Bangladesh, Ecuador, Kambodsja, Thailand, Midtøsten/
Nord-Afrika og Nepal.
 

internasjonalt
arbeid
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Viator Microkreditt Aserbajdsjan
Til tross for utfordringene rundt Aserbajdsjans økonomi som ble hardt 
rammet av nedgangen i oljeprisene, klarer lånekundene i Viator mikrokreditt 
gradvis å tilbakebetale lånene som er gitt. Arbeidet med å redusere 
engasjementet i Viator som ble startet i 2016 er fortsatt pågående. Antall 
kunder reduseres også i år, da de ikke tegner nye lån når de betaler tilbake. 
Utlånsgruppen har sammen blitt enige om en fornuftig tilbakebetalingsplan 
som blir fulgt opp hver måned, det var også et større overskudd i 2019 som 
førte til en større overføringen. Vårt lån til Viator pr. 31.12.2020 er på 170.660 
kroner, mot 227.489 pr. 31.12.2019. 

Ressursgruppe for internasjonal misjon
Med målsetting om å utnytte den ressursen som ligger i tidligere 
misjonærer og engasjerte mennesker med kompetanse på Normisjons 
internasjonale misjonsarbeid, inviterte region Øst til en samling 7. mars. 
Daglig leder i Acta, Kristian Øgård, innledet dagen med en bibeltime om 
“Misjon i bibelen”. Konstituert internasjonal leder i Normisjon Marianne Næss 
Norheim innledet med temaet “Misjon i dag”. Dagen forløp med innspill til 
konkrete ressurser som vil utvikles for å sette internasjonal misjon på dags- 
orden i regionens foreningsarbeid lokalt. Det var planlagt årlige eller halv-
årlige samlinger, men det ble ikke holdt flere enn denne i 2020 pga generell 
nedstengning av smittevernhensyn.

Samarbeid Misjon og Menighet (SMM)
SMM gir oss verdifull kontakt med menigheter i Den norske kirke og 
vesentlige inntekter til vårt internasjonale misjonsarbeid. I SMM samarbeider 
følgende organisasjoner: Det norske Misjonsselskap, Den norske Israels-
misjon, Areopagos, HimalPartner, Misjonsalliansen, Stefanusalliansen og 
Normisjon region Øst.
I SMM-komiteen i Oslo representerte Kristin Bøhler region Øst, i Hamar var 
Guri Enger region Øst-representant, mens region Østfold representerer 
Normisjon i Borg bispedømme. Normisjon region Øst har 20 avtaler i Borg, 
Hamar og Oslo bispedømmer.
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Ansatte 
Anne Lin B. Hynnekleiv
2006 - dd.              Regionleder 100%

Leif Gordon Kvelland
1996 - dd.              Alphakonsulent 75%
                              Pastor Lillestrøm 25%

Kristina Thorängen
2013 - dd.              Administrasjonskonsulent 100%

Dag William Haugeto Stang
2016 - dd.              Organisasjonsutvikler 20%

Therese Andreassen
2018 – 03.2020       Actaleder 30% i 2020
2019 – dd.                Fermateleder 70%

Margrethe Kollerud Overskott
2014 - dd.              Teamleder Acta 100% (80% fra 08.2020)

May Solveig Kisen Slåtsveen
2015 - dd.              Actakonsulent Hedmark 100%

Daniel Johannessen
2016 – 03.2020        Prosjektleder Team leirsjef 25%

Frida Hegge Larssen
2020 - dd.                 Actakonsulent 70%

Paul Omayio
2020 - dd.              Prosjektleder Mangfold på leir 50%

Petter Piita Isaksen
2009 – 12.2020        Leirarbeider 15%

Marte Kolstad

medarbeidere
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2019 – 03.2020        Leirarbeider 20%
 
Vikariater 
Marte Rebecca Dæhlen
2019 – 03.2020        Vikarierende actakonsulent Hedmark 60%

Terje Holmedahl
2019 – 03.2020        Vikarierende regionleder 30%
 
Ansatte på leirstedene
Monica Borstad
2009 - dd.              Bestyrer Fossheim 85%

Morten Aaslund
2010 - dd.              Bestyrer Dalen timelønnet
 
Stillinger som er finansiert lokalt
Sigrid Flesjå Olsen – Ungdomsarbeider Emmaus, Skedsmokorset
Marie Kristine Skogstad – Tweensarbeider, Leirsund
Solveig Anthonisen Fylling – Tweensarbeider, Leirsund

Honorert engasjement
Tonje Hamgaard – Amigos: juleverksted

Utsendinger til våre samarbeidsland
(misjonærer med bostedsadresse i region Øst når de er på hjemmeopphold) 
Mali: Therese Glendrange, direktør i Mali og Senegal. Guri Enger, bibelover-
setter GT til Kassonké.
Senegal: Ingrid og Einar Amlie med barna, misjonærer. Flyttet tilbake til 
Norge i løpet av 2020.
Nepal: Kristin Bøhler, direktør. Erik Bøhler, misjonær og lege. Begge arbeider 
på syke huset i Okhaldungha. Flyttet tilbake til Norge i løpet av 2020.
Aserbajdsjan: Synnøve Aandstad Baghirova, prosjektarbeider. Flyttet tilbake 
til Norge i løpet av 2020.

Ulønnede kontormedarbeidere
Vi har hatt en fast avtale med to personer som hjelper til i regionadmini-
strasjonen. Faste medhjelpere har vært Berit Vetland og Hartvig Opsjøn. 
Dette betyr veldig mye for arbeidet. En stor takk til disse!
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Styrets sammensetning
Periode 2019/2020
Leder: Anders Østby
Nestleder: Elin Marie Østbø
Styremedlemmer: Terje Grønås, Ole Andreas Gjerull, Per Odd Børresen, Trond 
Rønning, Kristina Thorängen (valgt av og blant de ansatte), Ingvild Klungland 
Lund (valgt av styret i Acta region Øst).
Varamedlemmer: 1.vara Unni Dahlbak Gunnes, 2.vara Maylen Nupen
 
Periode 2020/2021
Leder: Anders Østby
Nestleder: Elin Marie Østbø
Styremedlemmer: Ole Andreas Gjerull, Per Odd Børresen, Trond Rønning, 
Anne Birgit Aandstad, Therese Andreassen (valgt av og blant de ansatte), 
Ingvild Klungland Lund (valgt av styret i Acta region Øst).
Varamedlemmer: 1.vara Unni Dahlbak Gunnes, 2.vara Elin Gravem
 
Valgkomité: Einar Kjørven og Annelis Holmedal
 
Revisor er BDO A/S
 
Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter hvor 60 saker er behandlet.
 
Spesielle saker
1. Oppfølging av strategi i innsamling og informasjonsarbeid
2. Leirstedsprosess
3. Folkehøgskoleprosess
4. Team Haraset og drift av Haraset leirsted
5. Sammenslåing med region Oppland
 

Veien videre
Paulus sin hilsen til alle de hellige i Kristus fortsetter med ordene: “Nåde være 

med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.”
Vi skal få gå ut i det nye året med Guds nåde og Guds fred. Nåde, som var 

den vanlige hilsenen i det greske språket og fred, som jødene hilste 

Styrets arbeid

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
2J

U
EV

-8
C4

Q
A-

Y5
33

E-
8F

XA
C-

K4
CG

7-
EQ

PQ
F



12

hverandre med, blir i filipperne og også for oss en demonstrasjon på det vi er 
kalt til å gå med i hverdagen. Vi skal få gå med budskapet om at det er nåde å 
få når vi kommer til Gud som jeg er, det er nåde å få møte vår himmelske Fars 

blikk, nåde å få leve som tilgitt, nåde å bli båret når beina våre ikke 
bærer. Det er nåde å gi slipp, nåde å få hvile, nåde å få sørge og til å leve i 
frihet. Nåde å få være der jeg er, midt i Guds vår Fars omsorg og nåde å få 

glede meg over livet midt i alt.
Og fred fra Gud vår Far, ikke den fred verden gir. Ikke en fred i betydningen 

av en fullstendig fred i alle relasjoner og utfordringer i livet, men en fred som 
frukt av at Gud er forsonet med oss. En fred som bare kommer i Jesus Kristus 
og som gjør langt mer enn vi ber om eller kan forstå. Med dette budskapet 
går vi videre for å fullføre oppdraget om å leve som kristne i våre nabolag, 

som etterfølgere av Jesus Kristus slik at andre også kan få oppdage hva det 
vil si å være I Kristus! 

Nåde være med dere og Fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.
 

Oslo, 10. mars 2021 Regionstyret for Normisjon region Øst
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Acta region Øst
2020
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Actas visjon er «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger 
og ærer Jesus Kristus». Sammen med Normisjon har vi verdiene «Elsket og 
sendt».  Dette er det vi jobber for på alle leirer og arrangement, alle møter 
med enkeltmennesker, alle samarbeid og i hvert trykk på datamaskinen. Vi 
står sammen i dette arbeidet fordi vi ønsker å peke på Han som er veien, 
sannheten og livet.

Vi har mange frivillige medarbeidere som gjør en fantastisk innsats i 
regionen!  En STOR takk til dere alle! Dere er de viktigste i Actas arbeid og 
gjør en utrolig viktig jobb med å lage gode og trygge felleskap for barn og 
unge hvor de får bli kjent med Jesus. Takk også til alle dere som gir til Actas 
arbeid, vi er avhengig av gode støttespillere for å kunne fortsette videre.

Ved utgangen av året var det 82 registrerte lokallag i Acta region Øst med ca. 
2500 medlemmer totalt. Vi har fått 6 nye lokallag dette året. Fire av de nye 
lokallag er fra to internasjonale menigheter i Oslo. Dette synes vi er gledelig 
og spennende. Vi håper vi kan få flere lokallag og samarbeid framover med 
lignende menigheter.
De ansatte i Acta vil gjerne besøke lokallag og bidra der. Dette har vi fått 
gjort en del av til tross for koronaår, men skulle gjerne besøkt flere. Vi har 
arrangert noen workshop og kurs for lokallagsledere og lederspirer dette 
året, som du kan lese om under her. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger på 
at disse har vært bra og inspirerende. 

Soul Children Workshop og X Soul Teens workshop
En helg i september arrangerte vi sammen med Soul Children sentralt works-
hop for alle Soul Childrenledere og X Soul Teens i Øst. Det ble fire timer med 
undervisning og erfaringsdeling med lederne og en kveld med workshop 
for X Soul Teens- altså tidligere Soul Teensmedlemmer. Det kom 10 ledere til 
lederdagen og rundt 15 på X Soul Teens workshop fra 8 ulike kor. Alle som 

Visjon og verdier

Takk til frivillige og givere

Lokallag
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kom på X Soul Teenssamlingen var med å bidro på gudstjeneste i Storsalen 
søndagen etter.

Kurs om Aldri Alene
I september inviterte vi til kurs i Aldri Alene, som er et undervisningsopplegg 
for tweens som Acta lager sammen med flere organisasjoner. 16 lokallagsle-
dere og ansatte deltok på kurset.

Dirigent- og lederworkshop
I oktober samlet vi 22 dirigentspirer fra 7. klasse og oppover til leder- og 
dirigentworkshop. Her fikk de undervisning i hvordan dirigere, tips og triks, 
praktiske øvelser og et mini andaktskurs. 

Vi er stolte av og prioriterer høyt leirarbeidet i Acta øst. Vi ser at leir er en 
utrolig fin arena for å skape trygge gode felleskap hvor barn og unge kan 
møte, følge og ære Jesus Kristus og ha et fristed hvor det er lettere å være 
kristen. Vi har gjennomført 6 fysiske leirer i år, i tillegg til en digital juleleir. Vi 
har på disse leirene hatt et samlet antall på 182 deltakere.

Koronaåret 2020
2020 har vært et krevende leirår på grunn av korona. Vi har gjort løpende 
vurderinger gjennom året og gjennomført de leirene vi har ansett det som 
forsvarlig å gjennomføre ut fra gjeldende retningslinjer. 14 leirer har blitt 
avlyst, noen med et annet alternativ. Rundt påske sendte vi ut et dokument 
til inspirasjon om hvordan man kunne lage påskeleir hjemme. Vi satte opp en 
dagsleir for tweens på Fossheim og en Familiedag på Haraset i juni. Dagslei-
ren ble gjennomført, Familiedagen fikk ingen påmeldte. I stedet for juleleire-
ne våre for barn laget vi en digital juleleirdag som også ble gjennomført. Vi 
gleder oss veldig til å kunne gjenoppta leirarbeidet vårt som normalt igjen 
når det er mulig.

Årets nyvinning: Digital juleleir
Da det heller ikke kunne gjennomføres juleleirer bestemte vi oss for å forsøke 
en digital juleleir. Vi fulgte leirrytmen med bibeltime med andakt og sang, 
juleverksted med hobbypakke som vi sendte ut i posten, digitale lek og spill, 
festkveld med innslag og kveldssamling. Det vil aldri bli det samme som å 
møtes på leir, men vi fikk positive tilbakemeldinger på at barna hadde kost 
seg, og det opplevdes viktig å få til noe etter mange avlysninger.

Leirarbeid
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Mangfold på leir
I juni 2020 fikk vi innvilget støtte av LNU Aktivitetsstøtten til et prosjekt vi har 
kalt Mangfold på leir. Dette prosjektet har som mål å få med flere barn og 
ungdom fra migrant- og internasjonale menigheter med på leir. Fra august 
har vi hatt Paul ansatt hos oss til å jobbe med dette prosjektet. Å jobbe med 
å rekruttere til leir når vi knapt har hatt leirer har vært utfordrende, men Paul 
har fått gjort mye. Han har oversatt en generell brosjyre om Acta til engelsk, 
fortalt mange om Acta og leir og han ha gjennomført et digitalt seminar for 
søndagsskoleledere i november. Her fikk vi fortalt om både leir og lokallag 
til mange menigheter. I desember søkte vi LNU om prosjektet kan rettes mer 
inn mot å starte nye lokallag som vi kan rekruttere til leir på sikt, siden l
eirsituasjonen var som den var. Det fikk vi innvilget. Prosjektet varer fram til 
juni 2021.

Leirstatistikk de siste tre årene

Vi jobber stadig med ledertrening i Acta region Øst. De unge er 
morgendagens ledere, og det er meningsfylt og viktig å investere i dem. Den 
største delen av ledertreningen skjer kontinuerlig på forskjellige måter i alle 
våre lokallag, men for oss er også den ledertreningen som skjer på leir viktig. 
Vi får se at leirlederne vokser både som ledere og i troen, og dette er enda en 
grunn til at savnet etter leir har vært stort i 2020. 

Nasjonalt lederkurs
Vi har to ledere fra vår region som er med på Acta sitt nasjonale lederkurs 
som blir gjennomført på Gå ut senteret med fire samlinger over to år. Acta 
Øst har støttet dem med kurskontingent og har ordnet medvandrer. Planen 
er at de skal ha sin praksis i Acta Øst. 

Team leirsjef 
Prosjekt Team Leirsjef ble fullført våren 2020, også dette et prosjekt med 

Ledertrening
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støtte fra LNU aktivitetsstøtte. Gjennom Team Leirsjef har vi fått lært to unge 
voksne i det å være leirsjef. De har fått innsikt i leirsjefrollen både gjennom 
teori og praksis. Team Leirsjef rakk å gjennomføre Kreativ leir før korona brøt 
ut og hadde dagsleir på Fossheim som sin siste leir i prosjektet hvor de holdt 
i det meste av planlegging og gjennomføring. De fullførte med glans.

Misjonsteam
I 2019 startet vi med et nytt misjonsteam for ungdom. Det var et team på ni 
ungdommer fra 16-20 år og fire ledere, inkludert Margrethe og Anne-Lin fra 
stab. Vi hadde samlet inn penger på dugnad og manglet én undervisnings-
samling før vi var klare for tur til Nepal i påsken 2020. Den måtte utsettes på 
grunn av korona. Den var fortsatt utsatt ved utgangen av 2020.

Samarbeid med menighetene i Kongsvinger om NATTA
Også i 2020 var vi med i planleggingen av NATTA og skulle bidratt på 
arrangementet. Det ble avlyst. NATTA er konfirmantfestivalen i Kongsvinger 
og den samler rundt 400 konfirmanter fra Solør, Vinger og Odal prosti. Vi 
opplever et godt samarbeid med prostiet rundt denne festivalen. NATTA er 
registrert som et lokallag i Acta Øst 

Samarbeid med menighetene i Aurskog-Høland og 
Kongsvinger om leir
Vi har et tett samarbeid med trosopplæringen i Aurskog-Høland og i 
Kongsvinger. Barn og ungdom inviteres inn på leir på Fossheim og Haraset 
som et breddetiltak i trosopplæringsplanen. Vi vil her takke dem for det gode 
samarbeidet. Vi ser at et samarbeid mellom Acta og menigheter kan være 
veldig gunstig for begge parter, og ønsker gjerne flere slike samarbeid fram-
over. 

Digitalt årsmøte
Vi planla årsmøte og gathering i Storsalen i Oslo, men det lot seg ikke 
gjennomføre. Årsmøtet vårt ble derfor holdt digitalt, gjennom facebook og 
digital avstemming. Det var 18 forhåndspåmeldte delegater og rundt 30 som 
var med på årsmøtet.

Samarbeid

Andre arrangement
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Stuebasar og Bedehuset Christmas Edition
Vi bidro på to digital stuebasarer arrangert av Acta og Normisjon i mars og 
i april.  Vi hadde møter med både Storsalen og Komis om Bedehuset 2020, 
men når situasjonen strammet seg til i Oslo ble det ikke satt i gang. Vi håpet i 
det lengste vi kunne samle en liten gjeng som kunne se stuebasar i 
desember sammen på storskjerm i Storsalen, men det lot seg heller ikke 
gjøre. Vi ser med glede på hva stuebasar har bidratt til dette året av glede, 
fellesskapsfølelse og penger til misjon.

Actastyret 2019/20 

Styreleder: Ingvild Klungland Lund
Nestleder: Juliane Holmedahl
Styremedlemmer: Torgeir Haakenstad, Linnea Apeland og Linn Heidi Buserud 
Berntsen 
Varamedlemmer: Marie Norbakken, Mikkel Dag Eikeri og Anders Kristian 
Grimstad
Actastyrets representant i regionstyret: Ingvild Klungland Lund
Regionstyrets representant i Actastyret: Terje Grønås 

Actastyret 2020/21

Styreleder: Ingvild Klungland Lund 
Nestleder: Mikkel Dag Eikeri
Styremedlemmer: Torgeir Haakenstad, Tonje Hamgaard og Bendik Rødseth 
Varamedlemmer: Miriam Svarre, Nicoline Hordnes og Halvor A. Medhus
Actastyrets representant i regionstyret: Ingvild Klungland Lund
Regionstyrets representant i Actastyret: Ole Andreas Gjerull

Actastyret har hatt 5 styremøter i 2020. 
Styret har behandlet 42 saker.
   

Actastyrets arbeid
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Fermate region Øst
2020
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Fermate er en kristen sjelesorg og veiledningstjeneste. Målsetting for 
Fermates arbeid har vært å være et godt faglig tilbud til de som ønsker 
sjelesorgs-/veiledningssamtaler. Som sjelesørgere og veiledere får vi møte og 
gå med mennesker der de er, i sine mange ulike utfordringer. Sjelesørgerens 
primære mandat er å hjelpe mennesker på veien mot et sannere liv med Gud 
og med seg selv. Leif Gunnar Engedal sier det slik: «Ansiktet som åpner seg, 
et hjerte som har tid til å lytte, hender som strekker seg ut for å hjelpe. I dette 
møtet ansikt til ansikt ligger helbredelsenes mulighet gjemt. I dette møtet 
mellom to mennesker venter Gud».

Eierskap
Konsepteierskap er knyttet til Normisjon sitt hovedkontor. 
Eierskap til de forskjellige Fermatesentrene/avdelingene er knyttet til 
Normisjons regioner. Noen av enhetene har andre eierkonstellasjoner.

Styre for Fermate region Øst 2020
Svein Granerud – representant for Normisjon sentralt/eier
Randi Synnøve Tjernæs - fagansvarlig (ViD)
Bjørnar Holmedal - styreleder
Therese Andreassen – leder for Fermate, sekretær 

Styret i Fermate region Øst har hatt 4 styremøter i 2020. 

Medarbeidere i Fermate region Øst
Therese Andreassen har siden januar 2020 vært ansatt i 50% stilling som 
koordinator for Fermates arbeid i Norge og leder for Fermate Øst. (Therese 
Andreassen er også ansatt i 20% en stilling i Fermate Østfold).
Fermate region Øst har 9 sjelesørgere. Therese Andreassen er den eneste av 
disse som har et ansettelsesforhold i region Øst. De øvrige 8 er selvstendig 
næringsdrivende, og fakturerer Fermate for de samtalene de har gjennom-
ført. I Fermate region Øst var følgende personer engasjert som sjelesørgere i 
2020: Therese Andreassen, Tormod Kleiven, Torborg Aalen Leenderts, Randi 
Tjernæs, Sigmund Danielsen, Sigfrid Solli Fremstad, Ellen Høeg Bjerke, 
Andreas Ruud og Magne Torbjørnsen. 

Fagdager
Det ble satt opp en fagdag for Fermates medarbeidere, som ble avholdt 21. 
september i Lille Camino i Oslo. Dagene inneholdt følgende temaer: Merete 
Stranheim foreleste om avhengighet og Randi Tjernæs snakket om 
emosjoner.
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Veiledning
I 2020 har det blitt gjennomført 3 gruppeveiledningstimer med sjele- 
sørgerne. En av disse ble gjennomført digitalt, via zoom. 2 veiledningstimer 
ble avlyst grunnet Covid-19-restriksjoner. 

Priser 
Priser pr samtaletime, 60 minutter:

Ordinær                       550.- / student 450,- / 850,- når arbeidsgiver betaler
Parsamtale              750.- / student 500,-
Veiledning LAGET 650.- (avtale Norges Kristelige Student- og Skoleung-
domslag)

Klager/tilbakemeldinger
Fermate region Øst har ikke mottatt noen klager eller innspill/kommentarer i 
negativ forstand, på Fermates sjelesørgere/veiledere. De tilbakemeldingene 
som er blitt gitt fra konfidenter rundt Fermates arbeid og medarbeider har 
vært svært gode.

Covid-19-rapport
Året 2020 har for Fermates del vært preget av Covid-19. 
- Den første måneden av lock down, var Fermates tilbud nedstengt. Det 
medførte lavere inntekter i den perioden. 
- Denne perioden har også gjort at vi har blitt oppmerksomme på noen nye 
muligheter: Fermate har begynt med å tilby samtaler via nettbaserte 
plattformer. Vi har høstet nye, verdifulle erfaringer med denne type samtaler. 
Selv om de fleste foretrekker samtaler med oppmøte, sier både konfidenter 
og sjelesørgere at når oppmøte ikke er mulig er nettbaserte samtaler et godt 
alternativ. Flere har gitt uttrykk for at denne formen fungerer overraskende 
bra. Styret arbeider med å vurdere om Fermate skal tilby nettbaserte 
samtaler i større grad også i etter pandemien. 
- Fermate har laget smittevernstiltak som har blitt fulgt, for å redusere 
spredningen av smitte. 
- Det har vært planlagt flere Fermate-samlinger, som ikke har kunnet 
gjennomføres i 2020. Disse samlingene er et viktig virkemiddel for å 
informere om tilbudet og rekruttere givere. 

Digitalt parkurs 
Fermate region Øst søkte og fikk innvilget økonomisk støtte fra Kirkerådet, 
som gjorde det mulig å utforme et digitalt parkurs: Tid for to – digital edition. 
Kurset var tilgjengelig for par i hele Norge. Prosjektet gjennomførtes i 
samarbeid med Vil vekst og Kirkerådet. Den norske kirke bidro med å 
markedsføre kurset. Antall deltagere på kurset: 104
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Statistikk/rapport for 2020
I 2020 har sjelesørgerne i Fermate region Øst hatt 449 samtaler (totalt 497,5 
samtaletimer.

Diagram over Fermates brukergruppe:

Fermates brukergruppe
Fermate region Øst har hatt 58 kvinner og og 45 menn til samtaler. Vi er den 
Fermate-avdelingen som har jevnest fordeling mellom kvinnelige og mannli-
ge konfidenter. 
Vi har flest konfidenter mellom 30-50 år, men vi vil si at brukergruppen strek-
ker seg fra 20-80 år. Det er ingen konfidenter under 20 år i region Øst.

Tematikk
Det er stor variasjon i hvilke temaer som blir tatt opp i samtalene. Blant de 
mest hyppige temaområdene finner vi selvbilde/identitet, følelse og familie-
relaterte spm. 

Markedsføring
Måten konfidentenene får kjennskap til Fermates tilbud er primært via be-
kjente. Den markedsføringen som skjer via nettverket vårt viser seg å være av 
stor betydning. Det er også flere som har hørt om Fermate via skole/jobb og 
menighet. 
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Fossheim leirsted
2020
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Styret
Fossheim driftstyre i 2020 har bestått av:
Trygve Anthonisen
Christen Seierstad
Martin Ulvestad
Daglig leder Monica Borstad

Driftstyre har ikke hatt styremøter på Fossheim pga koronasituasjonen.
Driftsstyret har ansvaret for den praktiske delen av driften og økonomien til 
Fossheim. Personalansvaret ligger på Normisjon Øst.

Virksomhetens art                                                                                                                           
Fossheim leirsted leies ut til leirarbeid for acta barn og ungdom, samt andre 
menigheter og kristne organisasjoner.
Leirdrift og utleie:
Det er i 2020 vært totalt 264 overnattingsdøgn med Acta leire mot 1263 i 
2019                 
335 overnattingsdøgn med eksterne leietagere mot 940 i 2019                                                      
8 stk eksterne leire i 2020 mot 15 eksterne i 2019                                                                 
3 acta leire i 2020 mot 12 i 2019                                                                                                   

Tradisjonen tro ble det avholdt sankthansmøte med båltenning med ca. 100 
personer.

Ansatte
Monica Borstad daglig leder i 85 prosent stilling. Permitert 60 % fra april til 
juni.
Styret ønsker å rette en stor takk til positive og flinke ansatte.

Frivillige
Styret ønsker å takke alle frivillige som har stilt opp på dugnad, bakt kaker og 
vaffelrøre til sankthans osv.

Arbeidsmiljø
Det har ikke vært ulykker eller skader i 2020.

Ytre Miljø
Virksomheten påvirker ikke ytre miljø . Fossheim er opptatt av å ha et godt 
forhold til lokalmiljøet og lokalbefolkningen. 
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Økonomi
Regnskapet viser et underskudd på kr 105 446 mot kr 234 021 i underskudd 
2019
Salgsinntekt kr 264 666 2020 mot kr 817 992 i 2019
Gaveinntekter kr 89 807 mot kr 100 080 2019
Ekstraordinære inntekter kr 374 069 2019
Sum driftsinntekter totalt kr 728 541 mot kr 928 072 i 2019.

Vedlikehold
Etter pålegg fra Nedre Romerike brann og redningsvesen måtte vi gjennom-
føre en brannteknisk rapport over Fossheim leirsted. Rapporten kostet 45 
000 kr.
Vi fikk følgende avvik vi må rette opp i 2020.
1. Nye branndører til alle rom i hovedinngang.
2. Ny røykskilledør ned til soveromsgang.
3. Nye røykdetektorer i alle rom hvor det tidligere ikke har vært montert.
4. Oppdatering av nye brannplaner.  

Gapahuk
Etter pengegaven til Fossheim fra Even Kildes begravelse 22 000 kr, har vi satt 
opp en stor fin gapahuk/grillhytte ved uteplassen. Plass til ca. 40 personer.  
Stor takk til Christen Seierstad og Per Borstad som har oppført den. 
                                                                           
                                                                                                                                                    
Driftstyret mener årsrapport og regnskap gir en rett vitende oversikt over 
virksomhet, økonomi og finansiell stilling.
Driftstyret ønsker å takke ansatte og frivillige for stor innsats i 2020.

Fosser 18.02.2020

Trygve Anthonisen                 Christen Seirstad                 Martin Ulvestad
styremedlem                           Styremedlem                        Styremedlem                      
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Virksomhet og lokalisering
Stiftelsen Bjerkely folkehøyskole driver kurs- og skoleundervisning.
Om sommeren tar en imot overnatting/stevner. I 2020 ble alle arrangemen-
ter på sommeren avlyst på grunn av Covid-19. 
Virksomheten holder til i egne lokaler på Arneberg, i Åsnes kommune.

Arbeidsmiljø                    
Tilstedeværelsesprosenten blant ansatte har i 2020 vært ca. 93 % for peda-
gogisk personale og ca. 86 % for IKV-personale. Fraværet i personalet skyldes 
stort sett langtidssykdom og relateres lite til arbeidsmiljøet. Annet sykdoms-
fravær består kun av enkeltdager. Det har vært mer sykdomsfravær i forbin-
delse med Covid-19, hvor ansatte skal ha lav terskel for å holde seg hjemme 
ved sykdomssymptomer. Skolen har avtale med Glåmdal HMS-tjeneste. Det 
har ikke vært registrert skader eller ulykker i året. Det er vår oppfatning at 
arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er svært god, men 
hektiske dager med mange elever kan medføre at ansatte til tider blir slitne. 
Ansatte har mulighet til å ta en «fridag» en gang iblant. Hvis arbeidssitua-
sjonen synes «tung», kan rektor innvilge fri med lønn for ansatte for enkelt-
dager. Dette under forutsetning at de ansatte tar et kollektivt ansvar for å 
avhjelpe den som er fraværende. Ordningen er ment å redusere og motvirke 
langtidsfravær. Dette er et positivt tiltak som ansatte benytter seg av.

I 2020 har vi fortsatt med arbeidsveiledning. Ekstern hjelp for å spleise ansat-
te bedre sammen og kommunisere bedre med hverandre og med elever har 
vært viktig og vil fortsette også i 2021. Vi har også i 2020 hatt stort fokus på 
elevsamtaler, noe vi evaluerer fortløpende.
Ledelsen vil til enhver tid vurdere tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet. Det 
foretas endringer i organiseringen iblant, slik at både oppgaver blir løst på 
en bedre måte, og at arbeidsmiljøet skal være best mulig både for elever og 
ansatte.

Fra høsten 2016 ble det innført tverrfaglige team i undervisningen. Klassene 
består av en eller to faglærere og en sosialpedagogisk lærer. Dette har bidratt 
til trygghet blant lærerpersonalet og en bedre ivaretagelse av den enkelte 
elev. Arbeidsveiledningen som utføres, har stort fokus på dette. Erfaringene 
er kun positive, og skolens ledelse er oppfordret til å dele opplegget med 
andre folkehøyskoler.

Likestilling
Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Styremedlemmer utnevnt av styret 
for Normisjon Region Øst består av to kvinner og to menn. Elevrepresentant 
er kvinne og ansattrepresentant er mann. Lærerpersonalet inkl. sosialpeda-
gogisk personell består av 8 kvinner og 5 menn. Kjøkken/administrasjon/
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internat/vaktmester består av 5 kvinner og 3 menn, med 3 kvinner i mellom-
lederfunksjoner og med mannlig rektor. Det er ikke gjort spesielle tiltak for 
likestilling, men det arbeides hele tiden for god kjønnsfordeling i samsvar 
med norsk lov.

Forskning og utvikling
Det drives ikke forskning og utvikling på Bjerkely folkehøyskole utover det 
som er naturlig i forbindelse med faglig utvikling hos de ansatte. 

Påvirkninger ytre miljø
Selskapets virksomhet kan påvirke det ytre miljø ved utslipp i det offentlige 
avløpsnett. 
Alle skolens bygninger er tilknyttet offentlig nett. Vi mener våre rutiner og 
tiltak er slik at det gir minimalt forurenset utslipp.

Økonomisk vurdering av 2020 og forutsetninger 
for fortsatt drift
Skolen hadde et overskudd på kr. 2 788 593,- i 2020. Dette er et meget godt 
og betryggende resultat. Regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert. 
Langsiktige lån ble innløst i desember 2020. Skolen har en stabil drift. Skolen 
klarer å oppfylle økonomiske forpliktelser uten forsinkelser og forutsetninge-
ne for bærekraftig økonomisk drift er til stede.

Utsikter for 2021 og senere år
Elevtallet de siste årene har vært meget stabilt, og skolen har hatt ventelister 
på enkelte linjer. Vi ser at av de som søker, har vi en høyere andel som takker 
ja til plassen enn det som er gjennomsnittet for folkehøyskolene. Det viser at 
vår satsning på linjer gir oss elever som er bevisste på skolevalget de tar. Cos-
play & Cons, Foto, Tegneserie & Manga, Spillutvikling og ikke minst E-Sport 
er populære linjer, selv om vi ser at fotointeressen har dalt de senere årene. 
Linja Kreativ Livslære, for elever som trenger særskilt tilrettelegging, er også 
svært populær. De senere årene har vi sett at mange elever som begynner 
på Bjerkely har hatt ulike utfordringer innen autismespekteret og med ADHD 
eller ADD. For å kunne tilby disse elevene flere ressurser og enda bedre opp-
læring, opprettet vi en egen linje for å ivareta dette, samtidig som elevene på 
denne linja får faglig opplæring innenfor et av de andre linjetemaene vi har. 
Timeplanen og elevenes muligheter til å velge to andre typer fag en dag pr. 
uke på tvers av linjer har stor betydning både for faglig utbytte og trivselen 
på skolen.

Skolen har også de senere årene gjort en betydelig innsats for å vedlikeholde 
og modernisere bygningsmassen og fasilitetene. I 2020 ble det gjort omfat-
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tende vedlikeholdsarbeid ute og inne. Siden elevene måtte reise hjem tidlig 
i vår og det ikke ble sommerdrift, har kjøkkenpersonalet gjort en stor innsats 
med vedlikeholdsarbeid. Alternativet ville vært å permittere kjøkkenperso-
nalet. Skolen har utarbeidet en vedlikeholdsplan for de kommende årene. 
I tillegg settes det fokus på tidsriktig og hensiktsmessig utstyr for elevene 
både i undervisning og på internatene.

Covid-19-situasjonen
Skolen sendte hjem elevene tre uker før påske i 2020, og hvor man drev 
fjernundervisning. Dette var vellykket hos oss i forhold til erfaringer fra andre 
skoler. Ansatte på Bjerkely har høy kompetanse og er gode på motivasjons-
arbeid. Deler av denne perioden skulle gått til skoleturer som ble avlyst. 
Turkostnadene ble refundert fra reisebyrå og forsikringsselskapet. Det ble 
refundert fra staten i forhold til elevbetalinger for kost og losji. Elevene fikk 
refundert/slapp å betale for tiden da de var hjemme.  Det ble ingen sommer-
drift i 2020, men skolen fikk en ekstra kompensasjon før jul på kr. 115 344,- 
for å dekke ekstrakostnader i forbindelse med Covid-19. Dette var midler fra 
Kunnskapsdepartementet som ble fordelt på skolene med et basistilskudd 
som var likt for alle og et tilskudd pr. elev. Høstens drift har vært normal, men 
med smittevernregler i forhold til spesielt ferier og permisjoner. Skoleturen til 
Tallinn i oktober ble avlyst.

    
Harald Djupvik  Mette Ruud  Thomas Midtsund
Leder i styret  Nestleder i styret Styremedlem
  
Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv      Roy Egil Steen  
Styremedlem      Styremedlem (ans.rep.)  

Thea Therese Wangsmo   Per Kristian Hammer
Styremedlem (elevrep.)   Rektor   
  
  

Arneberg, 8. februar 2021
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                                                                            Actas representant
                                            
                            
        
            
            Årsrapport 2020 med Acta
            2JUEV-8C4QA-Y533E-8FXAC-K4CG7-EQPQF
            SHA-256
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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