
 

 

 

Kallelse och ärendelista till OFI: s styrelsemöte den 15 juni 2018 

Tid och plats; Kl. 10.00 – 15.00 på Magnus Ladulåsgatan 63A i Stockholm 

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

Lisa Rosander och Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas väljs som ordförande, Johanna som sekreterare och Lisa som justerare. 

• Godkännande av föredragningslistan  

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom utan diskussion. 

•  Rapporter;      

• Rådet för folkbildningsfrågor (RÅFF) 

Hans Olov rapporterar från senaste RÅFF-mötet där diskussion pågick om en 

överbryggande folkhögskollärarutbildningen i Linköping. Den är på 15 

högskolepoäng och vänder sig till deltagare som redan har annan lärarutbildning 

och behöver komplettera för att bli folkhögskollärare. Skolor från Skåne har nu 

begärt att få ta över delar av utbildningen lokalt.  

 

Diskussion på RÅFF-mötet om att skapa ett eget programråd för F-linjen på 

Linköpings universitet. Önskemål uppkom om att utse en representant för OFI att 

ingå i rådet, förslagsvis en rektor som har nära till Linköping från sin hemort. RÅFF 

kommer senare formulera de frågor som ska behandlas i programrådet. Förslag 

under sittande styrelsemöte om att Lisa tar på sig uppdraget. 

 



• Statskontorets utredning om indikatorer för att mäta folkhögskolans kvalitet  

Thomas föredrar statskontorets utredares förslag till indikatorer för att mäta 

resultatet av folkhögskolans verksamhet utifrån statens syften. OFI har ombetts 

lämna synpunkter på bruttolistan av indikatorer samt tycka till om vilken myndighet 

som bör sköta utvärderingen. Förslag från OFI att det blir Myndigheten för 

Kulturanalys. 

• Folkhögskolan i kulturens ekosystem den 29 maj i Stockholm 

Lisa rapporterar från dagen, bland annat om medverkande riksdagspolitikers och 

högskolerektorers inspel i frågan om folkhögskolans plats i utbildnings och 

kultursverige. Diskussion om det borde finnas ett folkhögskoleråd som regelbundet 

träffar representanter för högskolor och universitet med estetiska utbildningar och 

rapporterar om folkhögskolornas estetiska utbildningar och vilka sorters 

samarbeten med högskolor och universitet som är önskvärda. 

• Pågående processer inom FSO 

Johanna rapporterar från de pågående processer som sker just nu inom FSO, bland 

annat Almedalen, Folkhögskoleforum och uppdraget Sveriges folkhögskolor. 

• Rapport från presidiemöte med Fhf 

Thomas och Hans-Olov berättar att det gemensamma höstmötet flyttas från den 9 

november till den 2 november. En förfrågan har uppkommit om en sammanslagning 

mellan OFI och Fhf. OFIs hållning är att efter en försöksperiod med ett antal 

gemensamma styrelsemöten kan en sammanslagning eventuellt bli aktuell. En 

början kan vara gemensamma förmöten inför FSOs styrgruppsmöten.  

• Deltagande i Almedalen 

Johanna rapporterar om Sveriges folkhögskolors satsning under Almedalen 2018. 

 

• Remissomgång, stadgar och missiv för FSO 

Genomgång och diskussion av senaste förslaget till stadgar och missiv för bildandet av FSO som 

ideell förening.  

 

• Internatenkäten – presentation av resultaten  

Thomas har fått en förfrågan från Kultur- och fritidsberedningen inom SKL att föredra resultat och 

analys av den enkät OFI genomförde om internatboende och ekonomi bland medlemmarna under 

hösten 2017. Diskussion på mötet om vilka perspektiv som bör lyftas där frågor om mobilitet för 

deltagare, subventionerat boende för unga vuxna, möjlighet att erbjuda särskilda kurser samt 



landsbygdens fortlevnad tas upp. Styrelsen uppmanas inkomma med exempel på inspel angående 

internatboende och folkhögskola till Thomas inför föredragningen. 

• Planering för Höstmötet den 2 november  

Höstmötet sker den 2 november i SKL-huset, Hornsgatan 20 i Stockholm. Tidigare datum var satt 

till den 9 november, men eftersom Folkhögskoleforum äger rum en vecka tidigare flyttas Höstmötet 

till nästkommande dag för att fler rektorer ska känna sig manade att komma. Mat och fika är 

inkluderat i hyran för lokalerna. Tider och mer detaljerat program för dagen kommer senare. 

  

Mötets tema bör vara pågående processer och aktualiteter inom folkhögskolan. Till detta ska en 

föreläsare bokas som berör ämnet ”Att leda en offentlig verksamhet utifrån tillitsprincipen”. 

Johanna uppdras att ta kontakt med forskare som bidragit till Tillitsdelegationen; Klara Regnö och 

Louise Bringselius, för att se om någon av dessa har möjlighet att åta sig uppdraget.  

 

Det finns behov av fler tillfällen till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna under höstmötet än vad 

som tidigare erbjudits. Förslag om att initiera diskussionsfrågor som mötesdeltagarna kan avhandla 

i grupper. Frågorna bör antingen vara kopplade till föredraget ovan eller andra aktuella frågor som 

behandlats under dagen. 

 

Lisa har två alternativa förslag till innehåll under Höstmötet: #jag med är ett EFS-projekt för att 

minska avhopp från gymnasiet. Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor har deltagit i projektet och 

har personal som skulle kunna redovisa resultat och spaningar som är till nytta för alla skolor. Det 

andra förslaget är att bjuda in Karin Bengtsson att berätta om samarbetet mellan Folkbildningsrådet 

och Jämställdhet i Myndighet (JiM) som genomförts.  Efter de medverkandes inslag skulle ett 

diskussionspass om ca 45 minuter kunna läggas in där deltagarna delar erfarenheter från den egna 

skolan om ämnet. 

 

• Ökad psykisk ohälsa bland deltagare på folkhögskola (Bör OFI initiera frågan för insatser via 

FSO?) 

 

Styrelsen upplever att psykisk ohälsa har ökat bland folkhögskolans deltagare. 

Förstärkningsbidraget är översökt och vi har hamnat i en situation där personalen i vissa fall själv 

sätter diagnoser på deltagare för att kunna söka bidrag. Flera folkhögskolor erbjuder 

internutbildningar för personalen men OFI bör eventuellt även initiera en nationell satsning på 



fortbildning i ämnet. Ett alternativ kan vara regionala satsningar som särskilt riktas mot olika 

personalgrupper. Det är då viktigt att hitta rätt utbildningsinsatser för våra olika personalgrupper. 

 

Diskussion om bland annat vilken forskning och vilka mätningar som finns som styrker att den 

psykiska ohälsan ökar bland våra deltagare. Kan SPSM eller NSPH bidra till en utbildningsinsats? Kan 

OFI initiera projekt inom regionerna där befintliga vårdkontakter används? Hur skulle ett samarbete 

om fortbildning tillsammans med Fhf kunna se ut?  

 

Styrelsen menar att ytterligare information behövs om hur stort problemet är och hur det ser ut 

inom olika målgrupper. Förslag om att göra en inventering och tillfråga lärare och rektorer på 

skolorna om hur de upplever situationen. Frågan kommer lyftas i FSOs styrgrupp. 

   

• Mötesplan för hösten 

3 september kl. 13 - 15 telefonmöte alt. via Skype 

24 oktober på FSOs lokaler på Magnus Ladulåsgatan kl. 10 - 15 

1 november kvällsmöte med Fhf (lokal kommer senare) 

2 november Höstmöte 9.30-15.00 i SKLs lokaler på Hornsgatan 20 

Inställt möte den 8 november på FSOs lokaler på Magnus Ladulåsgatan 

22 november kl. 9.00 i Västerås i samband med Folkhögskolekonferensen 

 

• Övriga frågor; 

 

- Thomas rapporterar om RIOs senaste utspel i Dagens samhälle angående regionernas och 

landstingens medfinansiering av folkhögskolan. OFIs hållning är att detta är tre separata frågor 

som i artikeln blandats ihop. Angående mobilitetsstödet menar OFI att landsting och regioner 

under pågående budgetår inte klarar av de utökade utgifter de 5000 nya deltagarna på 

folkhögskolan har inneburit. Detta missgynnar dock inte bara RIO-skolor utan även OFI-skolor. 

Den andra frågan gäller momskompensation för RIO-skolor och är en pågående debatt där OFI 

inte ser någon orsak att inte stötta RIO. Den tredje frågan gäller det som RIO menar är en ojämlik 

fördelning av huvudmannabidragen till rörelseskolornas nackdel. En jämförelse gjordes i artikeln 

mellan Region Uppsalas anslag till en landstingsägd skola och en rörelseägd skola, Wiks 

folkhögskola och Biskops Arnö, som OFI menar är irrelevant och osaklig.  



Thomas får i uppdrag att skriva ett brev där OFI anger att man kan tänka sig att samarbeta med 

RIO angående frågan om mobilitetsstöd samt momskompensationsfrågan men att frågan om 

huvudmannabidragens fördelning inte är sakligt underbyggd. 

- Hasse berättar om Västra Götalandsregionens Ägarutskotts uppdrag till regionens styrelse att 

genomföra en utredning om hur regionens bidrag ska fördelas med anledning av den 

ombyggnation som Fristad folkhögskola planeras genomföra.  

 

- Lisa initierar en diskussion om intyg och mobilitetsersättning. Felaktig information finns i de nya 

statsbidragsvillkoren angående de 5 % asylsökande som får antas till Allmän kurs. I SKLs 

rekommendation står att deltagare kan antas per läsår men det skapar problem eftersom 

mobilitetsersättningen utgår ifrån var deltagare är folkbokförda terminsvis. 

I de intyg som utfärdas till deltagare efter genomförd Allmän kurs ingår behörighet för 

yrkeshögskolan och högskolebehörighet i samma intyg. I samband med SeQF-kvalificeringen ska 

folkhögskolorna rapportera in det som intygats utifrån två olika behörigheter (inom nivå 4). Detta 

trots att de intyg som utfärdas till deltagare inte anger någon skillnad mellan yrkeshögskolans 

behörighet och högskolebehörighet. Detta innebär en otydlighet och det bör därför finnas 

separata intyg beroende av den form av behörighet som deltagaren fått med sig. 

 

• Mötets avslutande 

 

Sekreterare    Justerare 

Johanna Winbladh   Lisa Rosander  


