
 

Protokoll OFI: s styrelsemöte den 9 november 2017 

Plats Magnus Ladulåsgatan 10.00 – 15.00 

Närvarande: Thomas Nilsson, Annika Bodelius, Lisa Rosander, Eva Avgerinou, Hans-Olov 
Furberg, Hans Petersson 

 
1. Mötet öppnas 

Läget i laget, hur har vi det på skolorna? 

2. Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas valdes till ordförande, Annika till justerare och HansOlov till sekreterare 

3. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes med tillägg av rapport från Etik och Gränsdragning 

4. Föregående protokoll 

Möte med Folkhögskollärarna den 22/11, början med lunch 12.00 på Lärarnas Hus Lilla 

Essingen. Frågan runt Schoolsoft är lyft med Maria Graner. Gunilla Frykensjö Björnfoth 

på Molkom folkhögskola blir representant i referensgruppen för Rektorsutbildningen. 

5. Rapporter      

Ekonomirapport 

Fortfarande god ekonomi 751 656 kr i likvida medel. Styrelsen ser ingen 

anledning att höja medlemsavgiften på årsmötet. 

Höstmötet – innehåll 

FBR Maria Graner – de nya statsbidragen, nya platser och förväntningar kring 

dessa.  



SKL Maria Jacobsson – det nya reglementet för interkommunala ersättningar 

och andra frågor på SKL´ s agenda. 

FSO Heli Lindell – rektorsenkäten, kvalitetsarbetet 

 

Bilaga 2 Statsbidragsvillkoren.  

Styrelsen önskar en förtydligande skrivning utifrån de offentliga skolornas 

situation avseende bilaga 2 i Satsbidragsvillkoren.. Några punkter behöver 

också förtydligas generellt t.ex.  revisionsuppdraget, distanskurser, filialer, 

inköpta utbildningar, värdet på deltagarveckorna. Thomas ställer samman en 

lista till Maria Graner med mer utförlig information. 

Utbildningsplikt för nyanlända 

Från 1/1 finns det en utbildningsplikt för nyanlända, en ny möjlig 

rekryteringsbas på grundskolenivå. Thomas informerar styrelsen. 

Gemensamt möte med FHF/ folder  

Styrelsen tar upp frågan under ett gemensamt möte med FHF. 

Etik och gränsdragningsrådet 

På Folkhögskolekonferenserna önskar FBR att våra företrädare i Etik & 

gränsdragningsrådet ska sitta i panelsamtal. Styrelsen ber våra företrädare att 

diskutera detta med Lars Tengberg och Magnus Wetterstrand. Gruppens namn, 

Etik och gränsdragningsrådet, och innehållet i diskussionerna som förs i denna 

skiljer sig åt just nu. Styrelsen tycker att gruppen är viktig men kanske har fel 

benämning med tanke på innehållet. Ska den kanske kopplas mer till 

kvalitetsarbetet KUFF? Annika och Thomas lyfter frågan i nästa KUF möte. 

Remissvar ang. mobilitetsersättning 

Styrelsen diskuterade framtida utmaningar runt distanskurser och 

mobilitetsersättningen med utgångspunkt från Peters frågor runt Region 

Hallands svar. 

 

6. Enkät till internatskolor 

Thomas presenterar ett förslag till enkätfrågor runt internatet. Styrelsen ställer sig positiva till 

detta. 



7. Förstärkningsbidraget 

Lisa anser att egeninsatsen bör vara baserad på volym och inte på en fast summa. Styrelsen 

tar informationen till sig och inväntar en revidering under nästa år. 

8. Informationsplikt vid uppstartandet av filial. 

Det finns idag ingen reglering vid start av filial, styrelsen anser att både Folkbildningsrådet 

och SKL måste problematisera frågan ytterligare. 

9. Stöd till skolorna i SeQf arbetet   

OFI/FSO har för avsikt att erbjuda ett antal regionala workshops med Johanna Winbladh 

som processtöd.  

10. Representant i studeranderättsliga rådet 

Två deltagare från den offentliga sidan. Styrelsen tar frågan på ett gemensamt möte med 

FHF. 

11. Övriga frågor 

Expertgruppen sammanträder den 17/11 och Thomas är förhindrad. Lisa kollar om hon kan 

omprioritera. 

Mimerrådet saknar representation från de offentliga skolorna, Eva funderar om hon har 

möjlighet. 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

 

 

HansOlov Furberg   Annika Bodelius 

 


