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Folkhögskolornas serviceorganisation 

 
Organisation 

 
Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) bedrivs som en gemensam verksamhet, styrd av 
parterna: Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Offentligägda folkhögskolors 
intresseorganisation (OFI) samt Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf). 

 

FSO är en fristående verksamhet men är samtidigt inte en egen juridisk person utan konstitueras 
genom parternas samarbete. FSO leds av en styrgrupp bestående av 4 representanter från RIO samt 
4 representanter från OFI/Fhf. 

 
FSO arbetar på intresseorganisationernas uppdrag. Uppdragen kan variera över tid, vilket kräver en 
flexibel och anpassningsbar organisation. FSO finansieras av folkhögskolorna. 

 
Förvaltning: 
FSO förvaltas av RIO men parterna kan komma överens om att delar av FSOs verksamhet förvaltas av 
någon av de andra parterna. Verksamheten har inte något vinstsyfte. 

 
Den löpande förvaltningen leds av en verksamhetschef som utgör FSOs operativa ledning och som 
beslutar i enlighet med mandat givna av styrgruppen. 

 
Syfte: 
FSOs syfte är att gagna folkhögskolans utveckling genom att i samverkan med intresseorganisationer 
och folkhögskolor utföra de uppgifter som följer av krav som ställs på folkhögskolorna för att erhålla 
statsbidrag och landstingsbidrag. 

 
Uppdrag: 
FSO har som ambition att skapa bästa möjliga stöd till Sveriges folkhögskolor i form av 
kommunikation och marknadsföring, digital utveckling och stöd i internationellt arbete. 

 
I uppdraget för 2017 ingår: Folkhögskolornas informationstjänst (FIN), Folkbildningsnätet, 
Folkhögskolornas internationella verksamhet, Webbsiten: Sverigesfolkhögskolor.se, det 
administrativa verktyget Schoolsoft samt Folkhögskolornas kvalitetsarbete. 

 

Folkhögskolornas serviceorganisation ska: 

• Ge en effektiv, väl optimerad service av hög kvalitet utifrån de uppdrag som ingår i 

organisationens verksamhet.

• Vara lyhörd för folkhögskolornas synpunkter och behov

• Förtydliga nuvarande och eventuella framtida uppdrag med ambitionen om en hög 

servicenivå gentemot alla de 154 folkhögskolorna.

• Eftersträva moderna lösningar och effektiviseringar av medlemsuppdragen
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Särskilda insatser 2017 
 

• FSO får i uppdrag att drifta den nya webbplatsen: Sverigesfolkhögskolor.se - 
som är en gemensam webbplats med samlad information och fakta om svensk 
folkhögskola.

 

• FSO får i uppdrag att erbjuda skolorna processtöd och hjälp i kvalitetsarbetet. En ny 
tjänst som kvalitetsutvecklare har inrättats.

 

• För folkhögskolornas internationella arbete ska FSO vara ett stöd 
med projektsamordning, nätverksträffar, fortbildning, information 
mm.


• En översyn av de tjänster Folkbildningsnätet erbjuder har påbörjats 
och ska fortsätta under 2017

 
• Fortsatt implementering samt utveckling av det nya administrativa 

verktyget: Schoolsoft.
 

• FB-kvalitets administration över till FSO.



• FSO får i uppdrag att driva arbetet med utveckling av allmän kurs.









 
 
 
 

Folkhögskolornas informationstjänst, FIN 

 
Uppdrag: 

 
Att genom strategiskt kommunikationsarbete skapa en tydlig bild av 
utbildningsformen folkhögskola och bidra till rekrytering av kursdeltagare. Detta för 
att alla ska veta vad folkhögskolan ger, gör och skapar och att FIN blir den självklara 
vägen till den samlade informationen om utbildningsformen folkhögskola och dess 
kursutbud. 

 
 

Detta nås genom att FIN 
 

• marknadsför folkhögskolan och kommunicerar folkhögskolans identitet och 
kännetecken så att folkhögskolan som utbildningsform blir mersynlig. 

 
• vägleder och informerar presumtiva kursdeltagare och vidareinformatörer om folkhögskolan 
som utbildningsform och om folkhögskolekurser samt särskilda utbildningsinsatser som 
specifikt riktar sig till folkhögskolan. 
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• stödjer folkhögskolorna i arbetet med kommunikation och marknadsföring. 

 
• stödjer folkhögskolorna i arbetet med studie- och yrkesvägledning. 

 
• samverkar med andra utbildningsanordnare, organisationer och myndigheter för 

        att synliggöra utbildningsformen folkhögskola. 
 

• nätverkar med aktörer inom kommunikation och marknadsföring och 
        anpassar verksamheten till utvecklingen inom området. 

 
 

Särskilda insatser 2017 
 

• FIN implementerar den nya grafiska profilen i trycksaker och på webben. 

 
• FIN bygger om www.folkhögskola.nu , lyfter sökfunktionen och skapar en mer 
uppdaterad webbplats. 

 
• FIN gör en satsning för att utöka antalet följare på sociala medier. 

 
•FIN genomför en större marknadsföringsinsats utöver det löpande arbetet med 
tryckt och digital annonsering. 

 
 
 
 

 

Folkhögskolornas internationella arbete 

 
 
Uppdrag:  
  
Stärka folkhögskolornas arbete som opinionsbildare och påverkansfaktor i det internationella 
utvecklingssamarbetet och i arbetet med en hållbar utveckling.  
 
Stödja arbetet för att utveckla folkhögskolornas arbete i relation till det nordiska, europeiska och 
internationella arbetet med vuxnas lärande. 
 
Stöd till folkhögskolornas internationella arbete och arbete med hållbar utveckling. Främja 
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan skolorna inom dessa områden.  
  
 
Detta nås genom att Folkhögskolornas internationella arbete:  
  
• upprätthåller och utvecklar kontakter och samarbete med viktiga aktörer för folkhögskolornas 
internationella och EU-relaterade arbete.   
 
• tar fram underlag för påverkansarbete gällande folkhögskolornas internationella arbete och arbete 
med hållbar utveckling lokalt, nationellt, europeiskt och globalt.  
 
• följer, utvecklar dialog och har kontinuerlig kontakt med Nordiska Folkhögskolerådet (NFR), 

http://www.folkhögskola.nu/
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Association for Education of Adults (EAEA) och International Council of Adult Education (ICAE).  
 
• fungerar som mötesplats och erbjuder folkhögskolorna möjligheter till samarbete, 
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling om internationellt arbete och arbete med hållbar 
utveckling. Det sker genom konferenser, nätverksträffar, fortbildning, nyhetsbrev och information via 
sociala medier. Stöd sker också genom tex projektansökningar och projektsamordning.  
 
• synliggör folkhögskolornas internationella arbete för beslutsfattare och allmänhet genom 
medverkan på mässor, konferenser och via nätet.  
 
• främjar deltagande från svenska folkhögskolor i internationella konferenser och kurser om lärande 
för aktivt medborgarskap.  
 
•  initierar eller deltar i nationella, nordiska, europeiska och globala projekt av strategisk betydelse 
för Sveriges folkhögskolors internationella arbete.  
 
  
Särskilda insatser 2017  
•  Förankra och konkretisera strategin för folkhögskolornas deltagande i arbetet för en globalt 
hållbar utveckling.  
 
• Utveckla dialogen med Forum Syd och andra ramorganisationer om vuxenutbildningens och 
folkbildningens roll i civilsamhällets utvecklingssamarbete och i arbetet med Agenda 2030.  
 
•  Vi leder en arbetsgrupp med syfte att göra ett långsiktigt folkhögskolegemensamt program inom 
utvecklingssamarbetet för mål 4 (rätten till utbildning) och mål 5 (jämställdhet) i Agenda 2030.  
 
• Erbjuda fortbildningsdagar om hur folkhögskolorna kan arbeta med Agenda 2030 och 
sammanställer goda exempel på vad som görs.  
 
• Erbjuda fortbildning om rättighetsbaserat utvecklingssamarbete för folkhögskolepersonal i 
samarbete med Forum Syd.  
 
• Utveckla en ny kommunikationsstrategi  
 
• Samordning av kampanjen ”Glokalt dagsverke – folkhögskolorna bidrar till Agenda 2030  
 
  
Projekt 2017  
 
Implementing OED  
Vi deltar i projektet ”Implementing OED”, ett Erasmus+ projekt, tillsammans med 10 andra 
vuxenutbildningsorganisationer i Europa under ledning av EAEA. Projektet är en fortsättning av 
nätverksprojektet ”Outreach, Empowerment, Diversity” som pågick under 2012–2014. Syftet är att 
implementera de pedagogiska metoder och policy riktlinjer för vuxnas lärande som det tidigare 
projektet utvecklat. I Sverige ligger fokus på folkhögskolornas arbete med flyktingmottagande och 
etablering.  Projektet pågår 2016–2018. 
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Folkbildningsnätet 
 

Uppdrag: 
 

Stödja folkhögskolorna i att uppnå ökad digital kompetens i organisation och pedagogiska 
verksamhet för att därigenom utrusta deltagarna med digital kompetens för fortsatta studier, 
arbetsliv och vardagsliv. 
Genom att vara mötesplats på nätet för folkhögskolornas pedagogiska verksamhet 
erbjuder Folkbildningsnätet pedagogiskt stöd, verktyg och resurser. 

 

Detta nås genom att Folkbildningsnätet: 

 
• når ut till alla folkhögskolor och länsbildningsförbund och andra 

folkbildningsorganisationer med vårt utbud. 

• gör kontinuerlig behovsinventering av vilka insatser och stöd skolorna behöver i form 

av mentorskap, samverkansytor och erfarenhetsutbyten. 

• interagerar med användarna för att ligga rätt i utbudet av verktyg och resurser. 

• genomför fortbildningssatsningar för pedagoger. 

• samverkar med andra aktörer inom digital utveckling: Digidelnätverket m fl 

• anordnar konferenser och mötesplatser. 
 
 
 

Särskilda insatser 2017 

 

• Tilldelade medel för utvecklingsarbete har inför verksamhetsåret 2017 minskat då det finns 
andra verksamhetsområden som behöver prioriteras. Detta medför att en översyn av de 
tjänster Folkbildningsnätet erbjuder har påbörjats och ska fortsätta under 2017 

 

• Utveckla och förnya Folkbildningsnätets hemsida

 
• Fortbildningsinsatser genom Flexikon, webbkurser, Workspace och annan kursverksamhet

 
• Fortsatta åtgärder för att öka den digitala tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning. Särskild fokus på att sprida den tillgängliga 

wordpressmallen Wally.

 
• Stimulera pedagogisk personal och deltagare till produktion av studiematerial 

och kunskapsutbyte av goda exempel.

 
• Arbeta för att varje folkhögskola har en kontaktperson för digitalutveckling

 
• Anordna årlig nationell konferens för kontaktpersoner och andra kring digitalt lärande

 
• Hitta nya former för stöd och mentorskap lokalt och regionalt

 

• Fortsatt deltagande i EU-projektet DigiUP och i det nordiska projektet Open badges
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Schoolsoft 

Uppdrag: 

Schoolsoft ska ge en effektiv, väl optimerad administration för folkhögskolorna. SchoolSoft 
ska vara ett komplett administrativt och pedagogiskt verktyg med bland annat deltagar-, 
och personalregister samt en mängd olika rapportfunktioner. SchoolSoft ska kunna 
användas i det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagoger och annan 
personal med bland annat närvarohantering, behörighets- och omdömessättning, 
scheman, planeringar, nyheter, uppgiftsinlämningar, forum och mycket mer. SchoolSoft 
ska underlätta det dagliga arbetet för skolornas deltagare. 

 

Särskilda insatser 2017 

 
• En förvaltningsorganisation med representanter för Schoolsoft och FSO arbetar 

med att planera och prioritera det framtidautvecklingsarbetet. 

Förvaltningsgruppen förstärks med två aktiva användare.

 
• FSO anordnar tillsammans med Folkbildningsrådet de administrativa dagarna i 22–

24 april. Schoolsoft, SCB, CSN m.fl. deltar.

• Nogsamt följa utveckling- och användning av Schoolsoft

 
 
 
 

Sverigesfolkhögskolor.se 

Uppdrag: 

På Sveriges 154 folkhögskolor möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. 
Med en nyskapande syn på kunskap och utbildning. Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare 
studier, till arbete och till personlig utveckling. På sverigesfolkhogskolor.se är information och 
kunskap samlad om Sveriges folkhögskolor. 

 

 
Särskilda insatser 2017: 

• Lansera den nya webbplatsen såväl internt som externt.

• Etablera webbplatsen så att den blir känd, framförallt för tänkta målgrupper.
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Kvalitetsutveckling 

Uppdrag: 

Kvalitetsarbete i dagens folkbildning innebär på övergripande nivå uppföljning och utvärdering i 
förhållande till statens syften med att ge bidrag. Folkhögskolornas eget ansvar är att utifrån sina 
egna kvalitetsmål bedriva kvalitetsutveckling och uppföljning inom respektive skola, präglat av 
kännetecken som gäller för utbildningsformen folkhögskola. 

FSO har fått uppdraget att erbjuda skolorna hjälp och stöd i kvalitetsarbetet. En ny tjänst som 
kvalitets- och fortbildningsutvecklare har inrättats. 

 

 
Särskilda insatser 2017: 

• Informera landets folkhögskolor om kvalitetsmodellen ”Fyra hörnstenar för bildning”
För att skapa intresse och engagemang för skolorna att delta i detta arbete. 

• Ansvara för arbetet med implementering av kvalitetsarbetet på folkhögskolor.

• Utbilda processledare och samordna deras uppdrag ute på skolorna.

• Arbeta med att utveckla och samordna nätverk.


