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

-titta gärna in på Sveriges Folk-

”Save the date! ” 
Den 29 mars kommer vi att hålla föreningens årsmöte 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”!

Ordföranden reflekterar

Åsa Kratz, ordförande

2018 är snart slut. Valåret då de 
svenska demokratiska principerna 
prövats rejält. I skrivande stund 
har vi ännu ingen vald regering och 
regeringsbildningen tycks ömsom ta 
två steg fram och två tillbaka. Mitt i 
detta parlamentariska samesurium 
fortsätter folkbildningen, studieför-
bunden och landets folkhögskolor, 
att ge människor nya livschanser, 
bildning och kunskaper att ta med 
sig i det fortsatta livet.

Att folkbildningen fått ett allt 
större förtroende hos Regering 
och Riksdag har de senaste årens 
ökade ekonomiska anslag visat. 
Ett förtroende för att utbildnings-
formen Folkhögskola ger resultat 
för dem som verkligen behöver 
en andra, tredje eller kanske rent 
av åttonde chans till att komma 
vidare.

Nu lever vi i en tid av viss poli-
tisk osäkerhet om vilken riktning 
politiken, prioriteringarna och 
avvägningarna ska ta sig uttryck. 
Kommer folkbildningen forsatt 
att värderas så pass högt som den 
gjort under den nu avslutade man-
datperioden? 
Utan att ha en djuplodande analys 

klar av vilka medel som avsätts för 
folkbildning i den budget Riks-
dagen antagit för 2019 finns en 
uppenbar risk för att satsningen på 
Folkhögskolorna kan komma att 
minska då en rad utbildnings- och 
arbetsmarknadssatsningar kom-
mer att omprövas. Inom en snar 
framtid lär nog detta klarna, så vi 
får helt enkelt avvakta och se.

Glädjande att notera är att vår 
förening arbetar metodiskt och 
står trygg i sina uppdrag så väl 
gentemot medlemsskolorna som 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL). Vårt samarbete med 
Rörelsefolkhögskolorna (RIO) och  
Offentligägda folkhögskolors in-
tresseorganisation (OFI) fungerar 
bra och vi utvecklar våra gemen-
samma åtaganden.

Med den nya mandatperioden 
kommer en hel del förändringar 
att ske för flera av oss som sitter 
i föreningens styrelse vilket bety-
der att det är av största vikt att ni 
som är engagerade ute i landets 
regionägda folkhögskolor behöver 
nominera in nya krafter som vill 
arbeta vidare med frågorna under 
kommande mandatperiod! 

Alla medlemsskolor och många 
politiskt aktiva har fått ett utskick 
med kallelse till kommande års-
möte, där finns också information 
om hur ni nominerar.  
 

Vi har tre valberedare som arbetar 
med frågan om att ta fram en stark 
föreningsstyrelse och det är Har-
riet Andreasson (L) Västra Göta-
landsregionen, Suzanne Lazar (S) 
Region Dalarna och Ola Persson 
(C) Region Värmland. 

Jag vill passa på att tacka alla 
folkhögskoleengagerade politiker 
och tjänstepersoner, på alla nivåer, 
runt om i Sverige för ett spännande 
och utvecklande 2018. Jag hoppas 
ni alla får njuta av några vilsamma 
dagar under kommande Jul- och 
Nyårshelg, så ses vi igen 2019! 

http://www.folkbildningsradet.se/
http://www.folkbildningsradet.se/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/
https://www.facebook.com/folkhogskoleforeningen/
https://www.facebook.com/folkhogskoleforeningen/


Två dagar i Folkbildningens anda!

Budget- och verksamhetsmötet beslutade följande:
Oförändrad medlemsavgift: 7000 kr / medlemsskola
Oförändrade fasta arvoden: 5000 kr/år till ordförande, vice ordfö-
rande, kassör och sekreterare
Oförändrade mötesarvoden till styrelsens ledamöter: 1200 kr per 
tillfälle.

Årsmöte 2019: planerat till fredagen den 29/3 i stockholm
Styrelseutbildnings/fördjupningsdagar 2019: 16-17/5
Höstmöte 2019: planerat till fredagen den 15/11 i Stockholm

Observera att detta är preliminära dagar, men notera dem gärna i 
din kalender!
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Två intressanta och givande 
dagar i Stockholm där jag hade 
förmånen att få delta känns väl 
värda att berätta om!

Dag 1 ägnades åt Folkbildnings-
forum. Historiens första Folkhög-
skoleforum! 

Temat för forumet var demokrati 
med olika spännande föredrag och 
medverkande med bland annat 
innehållet ”Vad gör en folkhög-
skola till en folkhögskola”? 

Vi diskuterade demokrati, pro-
paganda och civilkurage genom 
Minna Dennerts medverkan med 
initiativet #jagärhär, som arbetar 
mot hat och hot på nätet. 

Parallellt med olika föredrag fick 
vi ta del av olika seminarier som 
exempelvis ”Folkhögskolan i kul-
turens ekosystem”, ”Folkhögskolan 
sam demokratibärare” eller ”Folk-
högskolans pedagogik för demo-
krati och delaktighet”.

Dag 2 deltog jag, som ledamot i 
Folkhögskoleföreningens styrelse, 
i föreningens höstmöte. 

Viktigt att få ta del av nyheter 
inom folkbildningsområdet men 
lika viktigt att träffa andra som 
arbetar för folkbildningen och 
som strävar mot samma folkbild-
ningsmål. 

Vi fick bland annat rapport och 
information från Folkbildningsrå-
det, FSO (folkhögskolornas servi-
ceorganisation) och medverkade 
gjorde Klara Regnö. 
Klara är ekonomie doktor och 

universitetslektor vid Mälardalens 
högskola. 

Hon är också jämställdhetstrateg 
vid Karolinska institutet. Intres-
sant att höra henne prata om till-
litsfull styrning och organisation 
som särskilt satte fokus på ledar-
skap men också hur fördelning av 
ansvar och befogenheter kan ge 
olika förutsättningar för att skapa 
tillitsfulla organisationer. 

Bra intryck att ta med sig hem till 
Regionen i det fortsatta arbetet 
inom folkbildningens område. 
Vill också passa på att nämna 

några ord om att Folkhögskolan 
fyller 150 år och detta uppmärk-
sammades också under Folkhög-
skoleforumet. 

Monica Fällström, styrelseledamot
Fhf 

Idag, 150 år senare, finns det 155 
folkhögskolor i landet och fler 
håller på att startas upp. Folk-
högskolan är alltså i allra högsta 
grad en vital, levande och modern 
150-åring! 

Viktigt är att fortsätta att värna om 
det folkhögskolan står för i en tid 
där demokratin måste byggas om 
och om igen. 

Ni förstår säkert att mitt huvud ef-
ter dessa två dagar var fullmatade 
med intryck. 
Jag är ännu mer fast övertygad om 
att folkbildning är en viktig förut-
sättning för vårt lands utveckling.

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.
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Webbplatsen www.sverigesfolk-
hogskolor.se har numera en avdel-
ning särskilt för alla aktiva inom 
folkhögskolan – ”För folkhögsko-
lorna”. 

Här finns Lediga platser inom 
folkhögskolan, kalendarium för 
konferenser och fortbildningar, 
nyheter, filmer, webinar och infor-
mation om t ex mobilitetsstöd och 

För folkhögskolorna på webben
andra ekonomiska ersättningar. 

Denna avdelning kommer att ut-
vecklas ytterligare under 2019 för 
att på ett ännu bättre sätt kunna 
möta behov hos olika personal-
grupper och andra aktiva inom 
folkhögskolan. 

Så håll utkik!

Vi tillönskar er alla 
en God Jul, 

ett gott slut på 2018
 och ett 

Gott Nytt 
Folkbildningsår 2019

Styrelsen

http://www.rio-org.se/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/?nav=true
http://ofi.nu/index.html
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/offentligagda-folkhogskolor/offentligagda-folkhogskolors-intresseorganisation/
http://www.folkbildningsradet.se/
http://studieforbunden.se/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/offentligagda-folkhogskolor/folkhogskoleforeningen-inom-skl-fhf/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/
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