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Årsmötet 
Tack alla ni som deltog på vårt årsmöte. Det är roligt att 
se att så många skolor var representerade av antingen 
rektorer eller förtroendevalde och en del till och med 
båda. Som sig bör startades dagen med kaffe och lite 
mingel på Hornsgatan 15. Det var ett känslosamt 
välkomnande av mötet då Åsa Kratz gjorde detta för 
sista gången i samband med att hon avslutar sitt 
uppdrag som ordförande i Fhf. 

Maria Graner från folkbildningsrådet gav information 
angående folkbildningens resultat 2018 och berättade 
att det nu finns folkhögskolekurser i 152 kommuner 
vilket är fantastiskt. Våra tio studieförbund erbjuder 
cirkelverksamhet i alla kommuner.  

Erik Nilsson, statssekreterare på 
utbildningsdepartementet, redogjorde lite kring 
regerings syn på folkhögskolan och de utmaningar som 
vi står inför kring de nya plasterna som vi blivit 
tilldelade, etableringskurserna och SFI där en statlig 
utredning ser över villkoren där vi från folkhögskolorna 
är ense om att vi vill driva SFI på folkhögskolornas egna 
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Ordförande har ordet 

Folkhögskolan som utbildningsform 
har ett antal utmaningar framför sig 
och det gäller att som är offentligt 
ägda kliver fram och ger våra 
perspektiv på de utmaningar som vi 
ser. Dels så är det ekonomiska 
utmaningar där vi ser hur de statliga 
anslagen hänger med i skolornas 
kostnadsutvecklingen vilket 
ställer större krav på regionerna 
att öka sin del till 
folkhögskolorna. 

En annan fråga som vi kommer 
behöva arbeta med är 
etableringen av nya filialer som är 
problematisk ur flera aspekter. 
En fråga filialer kan rubba 
deltagarunderlaget på befintliga 
skolor samt kvalitén. Grunden 
med folkhögskolan är mixen av 
individer, men vi ser många 
filialer som bara innehåller en 
form av utbildning. Allmän- eller 
särskild kurs som leder till att vi 
inte får mixen som är kärnan i 
folkbildningen. Frågan finns på 
Folkbildningsrådet agenda och 
jag hoppas att vi kan få ordning 
på detta. 

Vi arrangera en utbildning 19-20 
september där vi kommer 
fokusera på styrelsernas roll och 
regionala utvecklingen. Vi i 
jobbar nu intensivt med att få 
ihop ett bra program. Den 15 
november har vi höstmöte 
tillsammans med OFI Där 
kommer vi anta budget och 
verksamhetsplan för kommande 
år samt få aktuell information 
samt möjlighet att lyfta frågor 
som är viktiga för våra föreningar 
att driva framöver. Så skriv in 
dessa datum i era kalendrar.

Peter Högberg, ordförande 
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villkor, likt allmän kurs.  

Ingela Zetterberg, Folkhögskolelärarna, informerade om 
kompetenslyftet- och kurs för gymnasielärare som önskar 
bli folkhögskollärare. Från Folkhögskolans 
serviceorganisation FSO kom Johanna och Sven-Olof och 
talade om rektorsstöd och mentorssatsning. De slog 
också ett slag för utbildningen ”Folkbildningsideologi 
och samtida utmaningar” en kurs för skolledare i fhs på 
7,5 hp.  

Maria Jacobsson gav oss aktuellt från SKL och berättade 
om de nya beredningarna som behandlar folkhögskolans 
ärenden. Anette Novak kom in som en frisk fläkt i rummet 
och gav nya tankar och kunskaper om digitaliseringen. 
Samhället behöver en gemensam riktning och att vi ska 
förhålla oss till ett kritiskt tänkande om vilken information 
man vill ha och även delge.  

Vid pennan Gun Lusth sekreterare FHF 

Styrelsen vald på årsmötet 2019-03-29
Ordförande: Peter Högberg, Region Kalmar län 
Vice ordförande: Meit Fohlin, Region Gotland 
Kassör: Robert Uitto, Region Jämtland Härjedalen 
Sekreterare: Gun Lusth, Region Jönköpings län 
Övriga ledamöter: 
Sven-Olof Larsson, Region Gävleborg 
Catharina Enhörning, Region Dalarna 
Eva Ternegren, Västra Götalandsregionen 

Nya i styrelsen
Mitt namnet Meit Fohlin. Jag är sedan årsmötet vice 
ordförande för FHF. I min vardag är jag regionråd i 
opposition på Gotland för Socialdemokraterna. Jag 
brinner för skolfrågor generellt och folkbildning i 
synnerhet. Civilt är jag rektor och tjänstledig från 
uppdrag som biträdande rektor på Gotlands 
Folkhögskola. Som politiker på heltid är jag mycket glad 
att jag nu har FHF som del av mitt uppdrag. Vi har en 
utmaning i det bildningunderskott som växer. Vi har 
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Förklarings- och 
förkortningslista 

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 statsbidrag, att följa 
upp
folkbildningen samt vara till 
hjälp
för folkhögskolor och 
bildningsförbund.
Studieförbunden 
(tidigare 
Folkbildningsförbundet)
De tio studieförbundens 
Nationella
bransch- och
intresseorganisation.
OFI 
Offentligägda folkhögskolors 
intresseförening,
organiserar rektorerna
på region-/ landstingsdrivna
folkhögskolor. Bevakar deras och
SKL-folkhögskolors intressen.
Arbetar nära Fhf och SKL.
RIO 
Rörelsefolkhögskolornas 
intresseorganisation,
organiserar folkhögskolor
som är rörelseägda.
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grupper som halkar efter när vårt skolsystem idag är segregerat där en av de viktigaste 
faktorerna för att klara skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Här har vi inom folkbildning 
en viktig uppgift att fylla. Folkhögskolan är unik i sin kunskapssyn och viktig för både individer 
och samhällsutveckling! 

Hej jag heter Eva Ternegren. Min hemvist är Göteborg och Västra Götalandsregionen. Jag 
socionom och förskollärare och har ett stimulerande arbete som konsult och rådgivare inom 
kooperativt och socialt företagande på Coompanion Göteborgsregionen. Där har jag arbetat i 
30 år och också varit med och grundat företaget men håller nu på att trappa ner.  

Jag har alltid varit politiskt intresserad men partipolitik blev det först 2004 när jag gick med i 
Miljöpartiet efter att länge varit engagerad i miljöfrågor. I 12 år har jag haft uppdrag i 
kommunen, bland annat som fullmäktigeledamot och som ordförande i Göteborgs Inköps- 
och upphandlingsnämnd. Nu är jag mest regionpolitiker, har 4 uppdrag där och det finaste av 
dem är förstås att jag är ordförande i Folkhögskolestyrelsen för Västra Götalands 6 
folkhögskolor.  Uppdraget är relativt nytt och jag har definitivt saker att lära mig, men jag har 
redan insett att folkhögskolan fyller en stor funktion för människor som av olika anledningar 
inte kommit till sin rätt i det vanliga utbildningssystemet. Slående är också det stora 
engagemang som rektorer och lärare visar.  

Mina egna erfarenheter från folkhögskolans värld är samarbete i utbildnings och 
entreprenörsprojekt som vi arbetat med på Coompanion, bl.a med Arbetarörelsens 
folkhögskola och Kvinnofolkhögskolan. Jag har också tillbringat tre trevliga sommarveckor på 
kortkurser på olika folkhögskolor, en perfekt semester med kurser med hög kvalitet, fint 
boende, god mat och trevliga människor till en mycket rimlig kostnad. 

Jag är fylld av förväntan inför mitt uppdrag i FHF för att tillsammans flytta fram positionerna för 
folkhögskolorna. 

Jag heter Catharina Enhörning och är ny i styrelsen för FHF och kommer från Falun. Jag har  
politiska uppdrag för Moderaterna inom Region Dalarna; Kultur och Bildningsnämnden; och 
för Falu Kommun; Ordförande i Internationella Rådet och som ledamot i Kultur och 
Fritidsnämnden och Kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Jag har en bakgrund inom högre 
utbildning med 20 års erfarenhet som Internationell Handläggare vid Högskolan Dalarna. Jag 
har även ett stort Kulturintresse och arbetar som konsult vid Carl Larsson-gården och 
Dalateatern. 

Folkbildningen och den regionala utvecklingen
Om man skalar av det allra viktigaste med våra Folkhögskolor - bildning, utbildning, demokratibärare 
och kulturspridare. Allt detta som ger framför allt unga vuxna en ny chans till bildning och utbildning, 
men också medvetna deltagare en utbildning i design, musik, teater, foto, behandlingsassistent… 
.
Då har man skalat sig fram till andra nyttoffekter av Folkhögskolor som handlar om attraktionskraft 
och utveckling.
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Under tid som det regionala utvecklingsansvaret decentraliserats runt om i Sverige har 
folkhögskolorna i allt större utsträckning blivit en del därav.

Det handlar om att vi på köpet, vid sidan av bildning och människor som kommer vidare i livet också 
ute i regionerna kan se effekten, när skolornas resultat också blir dragare till utbildning, gör orten eller 
regionen känd och ökar inflyttningen.

När unga eller arbetslösa kommer vidare in i högre studier eller går över från arbetslöshet in o arbete - 
ja då blir ju effekten tydlig.

Folkbildningen anses kunna ”bidra till såväl en förändrad livssituation som en utveckling av samhälle, 
kultur och demokrati” och detta genom att jämna ut skillnader i och höja utbildningsnivån, särskilt för 
människor med annan kulturbakgrund, arbetslösa och funktionshindrade.

Eller som när deltagare med innovation idéer går utbildningar som skapar kreativitet som kanske tom 
bidrager till nya branscher eller nytt företagande, utvecklas det som de flesta regioner och till och med 
EU-kommissionen eftersträvar: Smart specialisering…

Det som ofta lyfts fram är förmågan att nå personer som står långt från arbetslivet och ungdomar som 
saknar behörighet från grundskola och gymnasium. 

Flexibiliteten och förmågan att fånga upp nya behov och intressen ses som en tillgång. Några menar 
att detta även kan komma att påverka den framtida näringsstrukturen i vårt samhälle.

Folkhögskolan har helt enkelt en miljö som befrämjar entreprenöriella egenskaper och genom sin 
tillåtande atmosfär bidrar den till att innovativa och kreativa sidor hos varje individ förstärks.

Att också se Folkbildningen, dess demokratiuppdrag och Folkhögskolorna som just kraftiga 
instrument för regional utveckling är inte fult, utan visar på bildningens och demokratiuppdragets 
inneboende kraft som inte enbart lyfter individen, utan hela samhällen och regioner.

Var stolt över våra folkhögskolor och berätta om deras kraft att förändra världen och både bevara ett 
samhälles demokratiska värden samtidigt som det bidrager till utveckling i de regioner som har lyckan 
att husera dem.

Robert Uitto, Kassör

Kalendarium
19-20 september styrelseutbildning med fokus på styrelsens roll och folkhögskolan i den regionala 
utvecklingen samt aktuellt från folkbildningsrådet, Skl och riksdag och regering. Återkommer om 
plats. Viktigt att alla styrelser är representerade!

15 november Budget- och verksamhetsmöte (Höstmöte) tillsammans med OFI där vi fördjupar oss i 
aktuella frågor för utbildningsformen folkhögskola. Vi kommer också anta budget och 
verksamhetsplan för 2020. Viktigt att alla styrelser är representerade! 

Ha en skön sommar med mycket läsning och bildning så syns vi till hösten och har ni några 
frågor hör gärna av er till oss i styrelsen! 
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