
Protokoll OFI styrelse 19 juni 2017   

Tid och plats: 10.00-14.30 på FSO, Magnus Ladulåsgatan 63 A 

Närvarande: Thomas Nilsson, Peter Carlsson, Hans-Olov Furberg, Hasse Petersson, Johanna 

Winbladh, Annika Bodelius, Eva Avgerinou 

 

• Mötet öppnas, godkännande av föredragningslista 

• Mötet utser till ordförande Thomas, sekreterare Johanna och justerare Eva.  

• Föregående protokoll gås igenom med återkoppling till frågor som bordlades till detta 

möte.  

- Den gamla hemsidan för OFI nu är ompekad till www.sverigesfolkhogskolor.se och 

nedlagd.  

- Styrelsen har fått ett förtydligande från Lars Tengberg om att regler för studier på 

folkhögskola gäller för alla invånare som inte är svenska medborgare.  

- Johannas uppdrag om att kontakta nya rektorer tas upp igen och förtydligas under 

sittande möte. 

• Rapporter 

- Ekonomi  

Hasse föredrar det ekonomiska läget för OFI som ser gott ut. Medlemsavgifter har 

kommit in och OFI kan anses ha goda tillgångar i förhållande till sin verksamhet. 

- FSO, styrgrupp, momsfråga, namnfråga  

På uppdrag av FSO har Staffan Yngvesson skrivit en rapport som utreder 

momsrelaterade frågor för FSO i relation till medlemmarnas olika 

organisationsformer. Rapporten innehåller slutsatser och förslag på hur detta kan 

avhjälpas, bland annat genom att skilja FSO från RIO som organisation samt göra 

en utjämnande omräkning mellan skolorna. Ett namnbyte av FSO diskuteras under 

mötet i relation till detta samt att ombilda FSO till annan organisationsform. 

Styrelsen diskuterar olika aspekter såsom vad ombildning till aktiebolag innebär, 

former för styrning och beslutsfattande samt hur en ev. moms-omräkning ska se 

ut.  

- Kvalitetsarbetet, fortsatt process, utvecklingsområden  

Johanna föredrar arbetet med processdagar på skolor i nuläget samt tankar om en 

fortsättning på utvecklingsarbetet. 25 skolor har anmält sig och 2 skolor har haft 

sin kvalitetsprocessdag. Det skulle kunna innebära vidgade samarbeten med FBR 

och att ta fram mallar för rapportering. Annika berättar att referensgruppen har 

fattat beslut om en återkopplingsdag den 6 december då skolor och rektorer får 

tillfälle att utbyta erfarenheter av processdagarna. Det finns dock oklarheter om 

vad den uppföljande dagen ska innehålla och ge. Johanna bevakar frågan om 

utveckling av kvalitet på FSO framöver. 

http://www.sverigesfolkhogskolor.se/


- Utvecklingsarbete omkring Allmän kurs  

Johanna föredrar en lägesrapport om att kursinbjudningar gått ut och att frågor 

och reaktioner inkommit från rektorer såväl som lärare. Ansökningsperioden till 

kursen går ut den 15 september. 

- Översyn av interkommunal/mobilitetsersättning  

Thomas föredrar en översyn av interkommunal ersättning som SKL har genomfört. 

Den innehåller förslag om att behålla ersättningsmodellen men byta namn på den 

till mobilitetsersättning samt ta fram nya tillämpningsanvisningar i samråd med 

RIO, OFI och landsting/regioner. Detta för att försäkra sig om att 

rekommendationen följs och samtidigt minska den administrativa bördan för 

skolor och regioner/landsting. Johanna får i uppdrag att sammanfatta förslagen 

och skapa en webbenkät som går ut till OFI-rektorer innan 1 juli för att skapa 

underlag till ett remissvar. 

- Folder till beslutsfattare 

Johanna visar ett utkast till folder för beslutsfattare och tjänstemän i inom 

regioner/landsting med grundläggande information om vad det innebär att agera 

som huvudman för en folkhögskola. Styrelsen kommer med förslag till ändring och 

Johanna får i uppdrag att ändra och lägga ut ett nytt förslag inom styrelsens 

Facebook-grupp. 

- Expertgruppens (Folkbildningsrådet) pågående arbete  

Statskontorets arbete med att skriva en rapport om situationen på Allmän kurs på 

uppdrag av expertgruppen har givit positiva resultat. Det har bland annat lett till 

att FBR har äskat mer pengar av regeringen som generella bidrag. Expertgruppen 

har nu tagit arbetet vidare och bestämt sig för att även titta över situationen för 

särskilda kurser och kulturprogram samt granskar jämställdhet och miljö. 

- Bok och biblioteksmässan, FSO:s insats  

Johanna föredrar det förslag till insatser i monter och medverkan i seminarium som 

FSO nu planerar. Flera folkhögskolor som ligger geografiskt nära Göteborg kommer 

delta genom att visa upp delar av sin verksamhet med koppling till årets tema – 

bildning. 

• Utbildningsinsatser för särskild kurs. NPF-funktionsvariation ett växande problem på 

särskild kurs  

Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till FSO att utforma en utbildningsinsats för lärare 

på särskild kurs om psykisk ohälsa och NPF-variation. Diskussion under mötet om vad 

utvecklingen med ökade problem beror på som utmynnar i att psykisk ohälsa är ett 

mer angeläget ämne än NPF för fortbildning. Det finns många utbildningar om NPF 

men psykisk ohälsa i relation till folkbildning saknas.  

• Skolornas ekonomi - generellt och i synnerhet internatskolornas ekonomiska läge 

Mötet beslutar att ge ett uppdrag till konsulter med insyn i OFI-skolornas situation att 

granska det ekonomiska läget och speciellt utreda om internatskolorna lider av en 

sämre ekonomi än dagfolkhögskolorna.  

• Kartläggning av nya rektorer-  strategier för att upprätta kontakt 



Beslut om att skriva ett brev till nya rektorer. Brevet skall bland annat upplysa om hur 

mycket inflytande skolorna kan ha inom intresseorganisationen och uppmana att 

rektorer att inte bara agerar som tjänstemän inom en förvaltning. Hans-Olov ansvarar 

för att skriva ett utkast till brevet. 

Beslut om att ge i uppdrag till FSO att se till att det på OFI- skolornas hemsida ska finnas 

en lista över OFI-medlemmar med kontaktuppgifter. Dessa kan i sin tur vara länkade 

till respektive skolors hemsidor. 

• Övriga frågor:  

- Diskussion om hur kommunikation inom styrelsen, bland annat via Facebook, 

fungerar. 

- Annika lyfter frågan om att högskolor med utbildningar inom dans och konst har 

dålig framförhållning vad gäller antagningsrutiner och prov. De är generellt 

otydliga med tider för antagning, vilket i sin tur går ut över folkhögskolor som 

förbereder deltagare för antagningsprov. Beslut fattas om att skriva ett brev till 

högskolor med estetiska utbildningar med uppmaning om att be dem bli tydligare 

med sin tidsplanering, Annika ansvarar för att skriva ett brev. 

- Styrelsen för Nordiska folkhögskolerådet menar att det finns utrymme att skicka 

ännu en representant från OFI. Diskussion om någon i OFI: s styrelse har möjlighet 

och intresse att närvara vid deras möten. Eva anmäler att hon möjligen kan gå på 

mötet 28 augusti, när hon fått mer information av Thomas/Mats Ehn. 

 

Sekreterare     Justerare 

Johanna Winbladh    Eva Avgerinou 


