
Protokoll OFI styrelse 3 maj 2017    

       

Tid och plats: 10.00-14.45 på FBR, Rosenlundsgatan 50 

Närvarande: Peter Carlsson, Hans-Olov Furberg, Lisa Rosander, Annika Bodelius, 

Thomas Nilsson, Hans Petersson, Johanna Winbladh 

 

1) Mötet öppnas, godkännande av föredragningslista. 

2) Föregående protokoll  

Bilaga saknas men mötespunkter gås igenom muntligt. 

3) Rapporter 

- Balansrapport och resultatrapport OFI   

Båda rapporterna lämnas utan anmärkningar och styrelsen beslutar att 

godkänna dem. 

- Kvalitetsutvecklingsarbetet  

Arbetet har nu satt igång, Annika föredrar protokoll senaste mötet med 

referensgruppen. Johanna berättar om hur arbetet ser ut just nu med 

processledarutbildning, bokade processdagar på skolorna samt hur 

arbetsfördelningen sett ut mellan Anders A. och Lars-Göran K. (FSO). 

Diskussion inom styrelsen om vem som ska arbeta med kvalitetsutvecklingen 

från FSO:s håll, hur planeringen ser ut framåt. Styrelsen beslöt att frågan ska 

tas upp i FSO:s styrgrupp.  

- Allmän kurs utvecklingsinsatser 

Fortsatt planering av kursen i samarbete mellan FSO och Örebro universitet. 

Johanna föredrar hur långt arbetet kommit, syfte med kursen och eventuella 

frågor om pris och utfall. Sam Paldanius är kursansvarig och Johanna 

projektleder kursen och fungerar som processledare tillsammans med Ambika 

Hansell Ek. Inbjudan går ut till skolorna under maj månad och planerad kursstart 

är i november 2017. 

- Information och kunskap till beslutsfattare, folder  

Johanna föredrar arbetet med en informationsfolder tänkt för styrelser och 

tjänstemän inom SKL. Syftet är att informera om skolformen, som en hjälp för 

politiker och tjänstemän att bli mer kompetenta huvudmän. Viktigt är att tonen i 

texten blir den rätta och att det finns en balans mellan viktig information och 



utseende av foldern. Slutprodukten kommer bli en trycksak såväl som en PDF 

som kommer ligga på OFI: s hemsida.  

- Översyn av interkommunal ersättning  

Frågan om utformningen av den 

interkommunalaersättningen/mobilitetsersättning bearbetas just nu i en 

arbetsgrupp som räknar med att presentera ett förslag som ska upp till SKL:s 

fritidsberedning. OFI förespråkar att internatskolor utgör en parameter i 

utformningen av mobilitetsersättningen.  Diskussion om SchoolSoft, kommer 

kunna användas för att dra ut säkrare rapporter till grund för fakturering och 

ersättning. 

- Statskontorets rapport om folkhögskolan  

Styrelsen tycker i sak att rapporten är bra. Statskontoret har förvärvat mycket 

kunskap om folkhögskolan som skolform och utredaren har visat en förståelse 

för den speciella bildningsmiljön. Thomas uppmanar styrelsen att inkomma med 

synpunkter på rapporten. Expertgruppen ligger under FBR och inkluderar 

forskare och folkhögskolorna och företräds av RIO och OFI. Expertgruppen 

planerar FBR :s uppföljningsarbete.  

 

- Debattartikel 

Debattartikeln, om bland annat behov av kompetensutveckling och höjda löner 

på folkhögskola, ska publiceras i bl.a. DN och har författats av Rebecka 

Svensén (FBR). Texten har kommenterats av politiker, RIO och OFI och är nu 

i princip färdig. Styrelsen har fortsatta synpunkter men väljer att inte 

kommentera vidare då det är Åsa Kratz och inte OFI som skriver under. 

 

4) Arbetsgrupper avstämning 

- Biblioteksmässan  

Berit Roman (Gbg fhsk) åker för OFI. Diskussion om medverkan av FSO är 

lämplig. 

- RÅFF (Rådet för Folkbildningsforskningsfrågor)  

Uppdrag inom styrelsen att utse en ny representant för OFI.  Styrelsen fattar 

beslut om att utse Hans-Olov F. 

- Nordiska folkhögskolerådet   

Ingen representant. Styrelsen beslöt att lyfta frågan på FSO:s styrgrupp om hur 

en rimlig representation ser ut för folkhögskolan.  

-  Folkhögskoleforum 2018  

      Frågan lyfts till FSO-styrgrupp om planering och medverkan. 

- JiM (Jämställdhet inom Myndigheter) referensgrupp  



     Uppdrag åt styrelsen att utse en representant. Beslut fattas om att utse Lisa 

Rosander. 

5) Information om tjänster på FBR  

Thomas informerar styrelsen om aktuella förändringar av tjänster. FBR har aviserat 

att tjänsten med ansvar för Etik och gränsdragning upphör. 

 

6) Webbstrategi för OFI  

Fredrik Olén (FSO) gästar mötet och berättar om sitt uppdrag för FSO, RIO och 

OFI/ FhF. Sidan Sveriges folkhögskolor lanseras i och med flytten av FSO och 

ersätter tidigare FSO-hemsidan. Huvudsyftet är att den ska förklara vad 

folkhögskola är (ur skolornas perspektiv) samt samla aktuella nyheter om 

folkhögskolan. Samtal om hur Fredriks tjänster kan nyttjas av OFI och utseendet 

av vår hemsida. Styrelsen bestämmer sig för att stänga ner OFI: s gamla hemsida 

och endast använda oss av den nya som länkas via Sveriges folkhögskolor. Ny 

adress blir: www.sverigesfolkhögskolor.se/ofi 

Diskussion om hur vi ska förvara protokoll och annat skriftligt styrelsearbete. 

Förslag om att allt som inte är känsligt läggs upp på hemsidan. Annat material kan 

med fördel delas enbart av styrelsen via en Facebookgrupp. 

Verksamhetsberättelsen ska skrivas om i kortform och läggas ut på hemsidan av 

Johanna. Beslut om att beslutsprotokoll från styrelsen samt årsmötesprotokollen 

ska läggas ut på hemsidan, dock inte revisionsrapporter. Information om beslutet 

kommuniceras vidare till FhF. Johanna skapar Facebook-grupp för styrelsen. 

 

7) Verksamhetsplanen, prioriterade frågor  

- OFI kommer att fokusera på internatskolornas utsatta ekonomi under året. 

Även SKL har uppmärksammat skolornas situation och möjligen kan ett 

gemensamt arbete genomföras.  

- Kvalitetsprojektet har inte sjösatts enligt OFI: s och RIO: s 

överenskommelse och det kommer styrelsen att uppmärksamma. 

- Utbildningsinsatser (även för särskild kurs) blir fokusområde för styrelsen 

under närmaste tiden. NPF-funktionsvariation är ett växande problem på alla 

kurser men främst på allmän kurs. Hur OFI kan hantera denna fråga för att 

underlätta för skolorna diskuterades. Frågan bordläggs till nästa 

styrelsemöte. 

 

8) Nya rektorer hur når vi dem, hur stödjer vi dem?  

Endast 50% av alla rektorer deltog i årsmötet. Ökad information i form av utskick, 

foldrar och annan kommunikation kan bidra till ökad aktivitet inom OFI. Förslag om 

att Johanna ringer till rektorer som inte deltog under årsmötet och berättar om vad 

OFI kan hjälpa till med. 



 

9) Mötesplan: Nästkommande möten blir 19 juni 10.00- 15.00 och 30 augusti 

10.00-15.00 

 

10)  Övriga frågor: 

- SchoolSoft. Alla skolor betalar avgift men kan själva välja i vilken grad de vill 

använda tjänsten. 

- Angående nya villkor för statsbidrag; hur arbetar skolorna med krav om 

auktoriserad revisor och stadgar eller reglementen? 

- Lisa lyfter spaning om att 95% av alla deltagare på våra skolor ska vara 

medborgare i Sverige. Det innebär dock inte att 5% kan utgöras av personer utan 

personnummer. Den gruppen ska istället utgöras av personer med 

studerandevisum. Om detta råder oklarhet och frågan har diskuterats med Maria 

Graner, FBR: s generalsekreterare. Personer utan asylrätt har ingen annan 

utbildningsväg i landet och framförallt ingen ersättning för studier. 

- Regional utvecklingsstrategi (RUS) tas nu fram för Örebro. Skolorna i regionen 

bör vara en remissinstans för sådana planer, inte OFI. 

- Lärarlöner för folkhögskola. Statssekreterare Erik Nilsson har begripit 

problematiken, vilket han visat vid olika mötestillfällen men ytterligare insatser 

krävs. Thomas N. och Gerhard H. kommer uppvakta utbildningsdepartementet i 

frågan. 

 

 

 

 

Sekreterare     Justerare 

Johanna Winbladh    Thomas Nilsson 

 

 

 

 

 

 


