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Sociala medier
-Håll dig uppdaterad genom Folk-
bildningsrådets hemsida!

-titta gärna in på Sveriges Folk-

”Save the date! ” 
Den 9 november kommer vi att hålla föreningens verksamhets- och bud-
getmöte i Stockholm! Notera detta i kalendern redan nu! 

högskolor som också har en bra 
hemsida!

Följ gärna Folkhögskoleföreningen 
inom SKL på facebook, där finns 
vår ”gillasida”!

Folkbildningsfrågorna ligger högt 
upp på den politiska agendan och 
regering och riksdag har visat 
folkhögskolorna runt om i landet 
ett stort förtroende genom en av  
de största budgetsatsningarna på 
folkhögskolorna på många år!

Det är naturligtvis fantastiskt, men 
kommer också att ställa krav på 
snabb utbyggnad runt om folk-
högskolesverige, en utbyggnad 
som måste ske med varsamhet och 
klokskap. 
Förväntningarna på folkhögskolan 
som utbildningsform är skyhöga 
och för att inte tappa bort folkhög-
skolans särart på vägen måste man 
vara observant.

Som tidigare observerats är det 
en utnmaning på många platser 
i landet när arbetet ibland tappar 
fart på grund av okunskap från-
Arbetsförmedlingens sida. Om 
rekryteringen till folkhögskolor-
nas kurser ska fungera väl krävs 
en ständig dialog och god kontakt 
med de lokala handläggarna och 
cheferna på arbetsförmedling-
ens kontor. Det kräver att varje 
skola och huvudman är aktiv och 

Ordföranden reflekterar
upprätthåller goda kontakter. När 
nu ytterligare stora satsningar görs 
kommer trycket att öka och denna 
dialog blir än mer viktig.

Det är snart dags för representant-
skap, dvs årsmöte, för Folkbild-
ningsrådet, den ideella förening 
som har myndihetsuppdraget att 
fördela statsbidrag och som ägs av 
SKL, RIO och Studieförbunden i 
samverkan. 

Då ska bland annat ett par fyll-
nadsval ske till rådets styrelse. 
Ett efter att Lena Hallengren (S) 
blivit utsedd till barn-, äldre och 
jämställdhetsminister och ett fyll-
nadsval efter Andreas Norlén (M), 
riksdagsledamot och ordförande 
i Konstitutionsutskottet som bett 
om att få lämna uppdraget.

Valberedningen arbetar med detta 
så att årsmötet ska kunna fylla 
på ytterligare goda krafter och 
kompetenser i Folkbildningsrådes 
styrelse. Rådet är också på väg att 
lämna sina lokaler på Rosenlunds-
gatan och flyttar till nya lokaler på 
Ringvägen.

Vi har helt nyligen genomfört vårt 
årsmöte och det gjorde vi tillsam-

mans med OFI. Dagen utnyttjades 
maximalt och det var många sko-
lor som var representerade. Att ses  
vid återkommande tillfällen under 
året är både lärorikt och framfö-
rallt roligt. När vi ses och utbyter 
erfarenheter stärks vi i våra po-
litiska uppdrag och roller vilket 
påverkar vad vi faktiskt åstadkom-
mer hemma i våra folkhögskolors 
styrelser. 

Som offentliga huvudmän har vi 
ett ansvar att sprida kunskap om 
folkbildningen som fenomen och 
folkhögskolans viktiga roll för 
både lokal- och regional samhälls-
utveckling och de studerande som 
får möjlighet till nya livschanser.

Fortsatt skön vår!

Åsa Kratz, ordförande

http://www.folkbildningsradet.se/
http://www.folkbildningsradet.se/
https://www.facebook.com/folkhogskoleforeningen/
https://www.facebook.com/folkhogskoleforeningen/
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Peter Högberg, 
Vice ordförande Fhf

Den 23 mars höll föreningen sitt 
årsmöte tillsammans med OFI. 
Stora delar av dagen var det 
gemensamt program där vi bland 
annat fick en inspirations föreläs-
ning av Susanna Alexius ek dr, 
docent i företagsekonomi under 
temat ” Att styra en komplex 
verksamhet, hur rimmar samhäl-
lets styrideal med folkbildningens 
förutsättningar”. 

Vi fick också  aktuell information 
av Maria Graner, generalsekrete-
rare på Folkbildningsrådet (FBR) 
och information från Folkhögsko-
lornas serviceorganisation (FSO). 
Sven-Olof Larsson gav informa-
tion om ett pågående EU-projekt 
kring lärande och bildning som 
Gävleborg är aktiva i. 

På årsmötet så omvaldes Åsa Kratz 
till ordförande för de kommande 
två åren och även Hans-Inge 
Sältenberg och Sven-Olof Larsson 
fick förnyat förtroende i styrelsen. 
Gunilla Svantorp avgick på grund 
av tidsbrist. 

Även föreningsrevisorer och val-
beredning fick ett förnyat förtro-
ende och arbetar vidare.
Till ny ledamot i styrelsen valdes 
Gun Lusth. 

Gun är aktiv politiker med an-
svar för folkhögskolorna i Region 
Jönköping  och i kolumnen intill 
får ni en liten persnlig presenta-
tion och hälsning från vår nyvalda 
ledamot. Vi hälsatr Gun varmt 
välkommen till styrelsen och ser 
fram emot ett bra arbete de kom-
mande åren.

Föreningens årsmöte

Efter årsmötet ser styrelsen ut som följer:
Ordförande: Åsa Kratz, Landstinget Sörmland
Kassör: Robert Uitto, Region Jämtland, Härjedalen
Ledamöter: Peter Högberg, Landstinget i Kalmar Län
Monica Fällström, Landstinget Västernorrland, 
Hans-Inge Sältenberg, Västra Götalandsregionen,
Sven-Olof Larsson Region Gävleborg
Gun Lusth Region Jönköping

Folkbildningsforum och 
FSO-dagarna

Möt Gun Lusth, nyvald styrelseledamot

FSO-aktuellt

Mitt namn är Gun Lusth och jag 
kommer från en by 1 mil söder om 
Gränna. Mina intressen är djur, 
natur och föreningsliv. Jag arbetar 
som förskollärare i Jönköping. 

Jag är otroligt stolt och glad för att 
ha blivit invald i styrelsen för folk-
högskoleföreningen inom SKL. Jag 
tror på den kompetenta människan 
som kan och vill påverka och göra 
sina olika val i livet. Möten mel-
lan olika människor utvecklar och 
berikar. 
Att få möjlighet att engagera sig 
mer i folkhögskolans frågor känns 
aktuellt och viktigt, vilket jag kän-
ner stor ödmjukhet inför.  

I höstas när jag fick chansen att 
delta i kursen ”styrelseutbild-
ning för politiker ”i föreningens 
regi, fick vi en djupare kunskap 
och intresset för folkhögskolans 
utmaningar i framtiden är mycket 
spännande. 

Jag ser fram mot ett bra samarbete 
i styrelsen där vi från olika delar 
av Sverige och olika bakgrund kan 
bidra med olika perspektiv och 
erfarenhet, vilket förhoppningsvis 
kommer att leda oss framåt. 
Vi vet att kunskap och utbildning 
ger självförtroende och bästa för-
utsättningar.   
  

Bästa Hälsningar Gun Lusth

FSO har börjat hitta sina former 
och nya verksamheter tillkommer 
för att underlätta för våra folk-
högskolor att utvecklas. Ekono-
min ser bra ut vilket gör att vi 
kan fortsätta utveckla tjänsterna 
till landets alla folkhögskolor. 

Just nu pågår ett arbete med 
kvalitetsutveckling där FSO bland 
annat erbjuder workshops krig 
SEQF. Vidare så fortsätter FSO 
med fortbildningskursen för all-
mänkurslärare. 

Peter Högberg, 
Vice ordförande Fhf

Vi har fått rapporter från vår 
folkbildningsansvarige handläg-
gare på SKL Maria Jacobsson som 
deltagit på Folkbildnigsforum 
och de nyligen genomförda FSO-
dagarna i Västerås.

I början av mars hade gymna-
sie- och kunskapsministern Anna 
Ekström och Utbildningsdeparte-
mentet bjudit in till Folkbildnings-
forum, en arena för dialog mellan 
regeringen och folkbildningens 
aktörer. 

SKL var representerat av ledamö-
ter från representantskapet, Fhf 
och OFI. Temat för året var ”Sam-
verkan för etablering och delak-
tighet i samhället” som belystes 
ur några olika perspektiv i ett par 
panelsamtal. Dagens inleddes av 
ministern, som också svarade på 
frågor. 

I sitt anförande lyfte Anna Ek-
ström bland annat att regeringen 
”förväntar sig att landsting och 
regioner matchar statens satsning-
ar på folkhögskolorna”. Detta var 
något som SKL-representanterna 
reagerade på och menade att 
regioner och landsting då måste 
få förutsättningar för det, både 
finansiellt och i dialog med staten. 
Den 21 och 23 mars genomfördes 
de årligt återkommande FSO-
dagarna, som är utbildningsdagar 
för framförallt folkhögskolornas 
administratörer. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) 
berättade om sitt nya statistik-
ansvar för folkhögskolorna och 
kommande förändringar gällande 

Kvalitet i fokus på folkhögskolan
FSO arbetar på medlemmarnas 
uppdrag med att erbjuda folkhög-
skolorna stöd i deras arbete med 
kvalitetsutveckling. Detta bland 
annat genom en processdag med 
en särskilt utbildad processledare 
där varje skola arbetar utifrån 
sina egna förutsättningar och 
lyfter de delar av skolans verk-
samhet som personalen känner 
stolthet inför. 
Dessa framgångsrecept överförs 
sedan till idéer om förbättringar 
inom andra områden. Processda-
gen blir en inspirationsdag som 
skapar underlag för konkreta 
handlingsplaner. Dessutom är det 
ett sätt att involvera alla medar-
betare och skapa gemenskap och 
engagemang i arbetet med kvalitet 
på folkhögskolans eget sätt.
Allmän kurs anslöts kollektivt till 
den nationella referensramen för 
kvalifikationer - SeQF - från och 
med 1 juli 2017. 
På landets skolor diskuteras nu 
hur SeQF kan passas in i folkbild-
ningspedagogiken. 

Under våren 2018 anordnar 
därför FSO workshops om SeQF 

och Allmän kurs förlagda på 
folkhögskolorna. Workshopen ger 
möjlighet att få en bakgrund och 
djupare förståelse för referensra-
men samt inspiration till sätt att 
arbeta vidare som lärarlag på den 
egna skolan.

Förutom dessa satsningar pågår 
arbete med att ta fram ytterligare 
material för skolorna som ska 
finnas på sajten www.sveriges-
folkhögskolor.se som stöd i kva-
litetsarbetet. Utgångspunkten är 
att stötta skolorna utifrån deras 
behov och med utrymme för den 
mångfald som är utmärkande för 
vår utbildningsform.

Johanna Winbladh, handläggare  
på FSO

Den gemensamma hemsidan 
”sverigesfolkhögksolor.se” fortsät-
ter utvecklas. Rektorsstöd och det 
internationella arbetet är andra 
verksamheter som kommer vara 
på agendan för 2018. 

FSO ser också över sin organisa-
tion med utgångspunkten att bilda 
en egen förening med Rörelsefolk-
högskolornas intresseorganisation 
(RIO), Offentligägda folkhögsko-
lors intresseförening (OFI) och 
Fhf. Idag är FSO en resultatenhet 

Fortsättning nästa sida
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Snabbguide
Fhf
Folkhögskoleföreningen inom 
SKL, samlar politiker med ansvar 
för region- och landstingsägda 
folkhögskolor.
 

FBR
Folkbildningsrådet. En förening 
med tre medlemmar, RIO, SKL 
och STUDIEFÖRBUNDEN. 
Har bland annat statens uppdrag 
att fördela och följa upp statsbi-
dragen

FSO - Sveriges Folkhögskolor
Ger medlemsservice till lan-
dets alla folkhögskolor.

Studieförbunden 
(tidigare Folkbildningsförbundet) 
De tio studieförbundens Natio-
nella bransch- och 
intresseorganisation.

OFI 
Offentligägda folkhögskolors in-
tresseförening, organiserar rekto-
rerna på region-/ landstingsdrivna 
folkhögskolor. Bevakar deras och 
SKL-folkhögskolors intressen.
Arbetar nära Fhf och SKL.

RIO
Rörelsefolkhögskolornas intresse-
organisation, organiserar folkhög-
skolor som är rörelseägda.

Demokratisatsningen 
#ViMåstePrata är ett nytt initia-
tiv till försvar för demokratin, 
initierad av bl a Hédi Fried och 
Elisabeth Åsbrink. Framöver 
kommer möten och föreläsningar 
arrangeras på folkhögskolor och 
studieförbund över hela landet. 
Läs mer på http://www.vimaste-
prata.org/.

Ett 100-tal demokratitalare finns 
tillgängliga för folkhögskolorna att 
boka in och använda sig av för att 
skapa samtal kring demokrati och 
demokratiska värden. Några av 
namnen på listan är Bengt Wes-
terberg, Eva Brunne, Po Tidholm, 
Stina Oscarsson och Stefan Ein-
horn.

I maj kommer antologin ”En 
handbok för demokrater” att fin-
nas tillgänglig. Boken ges ut av 
Natur & Kultur och redaktörer 

är Ola Larsmo, Sverker Sörlin 
och Elisabeth Åsbrink. Ett 20-tal 
namnkunniga författare, debat-
törer och engagerade medborgare 
medverkar. Boken kan användas 
som underlag för diskussioner. 
Läs mer om boken i SvD:s artikel: 
Hedi Fried medverkar i demokra-
tihandbok.

Folkhögskolornas intresseorga-
nisationer Fhf/OFI och RIO är 
tillsammans med Studieförbunden 
en aktiv del av demokratisatsning-
en och Folkhögskolornas servi-
ceorganisation, FSO, samordnar 
en del av insatserna. Tillsammans 
agerar folkhögskolornas organi-
sationer under namnet Sveriges 
folkhögskolor. Ta gärna kontakt 
med Ronny Schueler på FSO för 
att ta reda på mer, ronny.schu-
eler@folkbildning.net.

insamlingen, medan CSN hade 
fokus på villkoren för det nya stu-
diestartstödet. 

Schoolsoft presenterade nyheter i 
systemet och jag deltog för SKL:s 
räkning för första gången för att 
berätta om förändringarna kopp-
lade till övergången från inter-
kommunal ersättning till mobili-
tetsstöd. Intressanta och lärorika 
dagar!

Från föregående sida

Maria Jacobsson, ansvarig för 
folkbildningsfrågor på SKL

#ViMåstePrata – en demokratisatsning

http://www.rio-org.se/
http://ofi.nu/index.html
http://www.folkbildningsradet.se/
http://studieforbunden.se/
http://www.vimasteprata.org/
https://www.svd.se/hedi-fried-medverkar-i-demokratihandbok
https://www.svd.se/hedi-fried-medverkar-i-demokratihandbok

