
 

 

Protokoll styrelsemöte 7 december 2022 

Tid:  kl.13-15.30 

Plats: Teams 

Närvarande: 

Hans-Olov Furberg, Inka Horstmann, Lotta Skärberg, Peter Carlsson, Thomas Nilsson, Tomas Rydsmo, 

Lisa Rosander,   

Adjungerad: Annica Wallenborg Flynn,  

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Ordförande: Thomas Nilsson valdes. 

Sekreterare: Annica Wallenborg Flynn valdes. 

Justerare: Jämte ordförande valdes Lotta Skärberg 

 

3. Godkännande av föredragningslista 

Två övriga frågor lades till på dagordningen.  

  

4. Föregående protokoll   

Gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

5. Inskickade rapporter och information 

 

Ekonomirapport 

Kassören gick igenom ekonomin och det har inte skett någon större förändring från 

föregående månad. Saldo på kontot är 1 047 000 kronor.  Inom kort kommer VGR att skicka 

faktura på verksamhetschefens lönekostnader för året.  

 

Senaste nytt från FBR och om samverkansorganet OFI RIO FBR.  

Finns inget att rapportera då det inte har varit några möten.  

 

Möten med SKR/Erik Peurell   

Annica hade möte med Erik Peurell den 7 december, saker som togs upp var bland annat att det 

kommit in synpunkter från några regioner angående Folkbildningsrådets Villkorsanvisning för 

särredovisning och revision av folkhögskolor. SKR:s revisorer har frågor kring detta och kommer att ta 

kontakt med FBR. Möte i ärendet är inbokat den 12 december.  

 

SKR planerar att bjuda in till en träff med alla regionfolkhögskolor i maj 2023 och inbjudan kommer 

att ges till förtroendevalda i skolornas nämnder samt till skolledare.  

 

FBR har efterfrågat mer information och kunskap om hur mycket de olika regionerna betalar ut i 

inomlänsbidrag och SKR/Erik har kallat till ett möte om detta den 18 januari. Vidare diskuterades hur 



OFI och SKR ska arbeta tillsammans när det gäller att sprida information och att jobba mer ihop i 

omvärldsbevakning och samarbeta kring angelägna frågor. Planerar också att få till en gemensam 

träff med utbildningsdepartementets statssekreterare Erik Scheller.  

6. OFI som formell arbetsgivare från och med 1 januari 2023 och förberedelser om ändrade 

anställningsförhållanden för verksamhetschefen.  

Styrelsen beslutade att ge Thomas Nilsson och arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta processen med 

att få till ett avtal med företaget Kompetentia att administrera och ta hand om anställningsavtal och 

anställningshantering. OFI blir arbetsgivare för verksamhetschefen från och med 1 januari 2023 och 

kommer då även att ingå i Arbetsgivaralliansens kollektivavtal. 

7. Rapporter från arbetsgrupper, referensgrupper, styrgrupper och samrådsorgan; 

Styrgruppen för rektorsutbildningen:  

Gunilla Frykensjö Björnfoth och Annica Wallenborg Flynn.  

Har ett inbokat möte den 9 december. Rapport kommer vid nästa styrelsemöte.  

Rådgivande grupp för etik-och gränsdragning:  

Peter Carlsson och Lisa Rosander  

 

Gruppen hade möte den 21 november och tema för mötet var: Vilka kopplingar ser ni mellan 

folkhögskolans verksamhet och slutsatserna i Riksrevisionens rapport om Statsbidrag till 

studieförbunden - kontroll och uppföljning (RiR 2022:20)? 

 

Del 2 av mötet – samtal utifrån tre konkreta frågor:  

- Vilket stöd saknar ni från Folkbildningsrådet avseende etik och gränsdragning? 

- Hur ser ni på den här gruppens arbete i ljuset av dagens information? 

- Hur får ni och vi med fler styrelseledamöter och ordföranden i arbetet?   

Referensgrupp för kvalitetsarbetet, Kuff:   

Inka Horstmann och Daniel Berton  

 

Gruppen hade möte 2022-11-29 – se nedan minnesanteckningar. 

Nulägesrapport – vad har hänt sedan sist vi sågs? 

o Rapportsläpp för nationell resultatrapport Folkhögskoleenkäten 2022 

o Processdagar 

1 ytterligare genomförd processdag i augusti och en planerad i december. 

o Skoladministrativt system, kartläggning pågår (fk) 

Referensgrupp tillsatt. 

Folkhögskoleenkäten – Vad händer framåt? 

Information om systembyte; kvalitetssäkring för longitudinella studier samt mer flexibelt verktyg för 

den egna analysen på skolorna. 

 

Information om pausat utvecklingsarbete gällande funkisenkät. Samarbete med extern part 

(Begripsam) kommer att återupptas så snart vi ser att implementeringen av det nya systemet går 

som planerat. Målet är att 2024 erbjuda möjligheten till funkisenkät. 

 



Information om hur stödmaterialet utvecklats. Det finns ett analyspaket som syftar till att ge skolor, 

som inte är vana att arbeta med liknande systematisk analys, ett ramverk att hålla sig i samt att ge 

inspiration i olika metoder för analys till skolor som vill utveckla sin analysmetodik. Det här paketet 

har pilotats med en personalgrupp på en folkhögskola i Stockholm.  Tips att gå in och titta på 

självskattningsövningen som syftar till att sätta deltagarnas spindeldiagram i relation till ett 

spindeldiagram som personalgruppen skapar! 

 

Information om våra strategier för att anpassa kommunikationen och stödet utifrån tre identifierade 

grupper; 1. Folkhögskolor som inte deltar eller som vill pausa enkäten (ca 50 st) 2. Folkhögskolor som 

deltar men som har låg (<60%) svarsfrekvens (ca 100 st) och 3. Folkhögskolor som deltar och har hög 

(>60%) svarsfrekvens (ca 15 st) 

Kvalitetskonferens 2023 – Problematisering kring målgrupp och deltagande i nätverken 

Vi gjorde en SOAR för målgrupp. I samtalet framkom tydliga argument för att kvalitetskonferensen 

ska vara tillgänglig för nyckelpersoner (linjeledare, kursföreståndare etc) och inte enbart skolledare. 

För deltagande i nätverken så såg inte mötet några hinder med att dessa är digitala. Man vill inte 

fastna i regionala nätverk eftersom dessa redan finns, vilket skulle kunna vara en risk om de ska 

kunna genomföras på plats.  

Folkbildningsrådets representantskap:  

Thomas Nilsson, Annica Wallenborg Flynn  

 

Finns inget att rapportera då det inte har varit några möten.  

Folkhögskolornas internationella arbete:  

Tomas Rydsmo och Emil Alm  

 

Utvärderingen efter konferensen 1–2 december på Hagaberg, Halvtid till 2030 – Kraftsamla för vägen 

framåt, visade att alla som var där var väldigt nöjda med innehållet som lockade till stort 

engagemang.   

Efter konferensen fick deltagarna med sig: 

- konkreta åtgärder att direkt kunna sätta igång och jobba med på folkhögskolan 

- chans att utbyta erfarenhet med andra 

- tankat energi för att orka fortsätta jobba med de globala målen ända fram till 2030. 

Nordiska folkhögskolerådet, NFR:  

Tomas Rydsmo och Emil Alm 

 

Arbetet med att söka medel från ERASMUS+ för det kommande projektet om ungas demokratiska 

deltagande är nu inne i sin slutfas. Man har beslutat att bjuda in 2 skolor från vart och ett av länderna 

Danmark, Finland, Norge och Sverige. Man bjuder in till att delta i ett pedagogiskt utvecklingsarbete 

gemensamt för folkhögskolor i Norden, Europa och Världen. Syfte är att utmana våra metoder och 

arbetssätt för att öka deltagarnas delaktighet i samhället – med andra ord: öka folkhögskolornas 

förmåga till demokratisk bildning. Inom kort kommer man att bestämma vilka två skolor som 

representerar Sverige. Besked ges på sensommaren och ett projekt kan dra igång hösten 2023. 



  

Folkbildningsrådets expertgrupp:  

Hans Olov Furberg, 

De hade möte den 2 december. Följande punkter togs upp:  

 

- Folkbildningsrådets strategi för kunskapsutveckling 2023–2026  

En första diskussion genomfördes på förra mötet. Eva Åström, utvärderingsansvarig på FBR, beskriver 

Folkbildningsrådets roll i kunskapsutveckling och i samverkan med akademin och omvärlden och 

expertgruppens roll i den kartan. FBR önskar en regelbunden utvärdering, helst extern. Olof Wolf-

Watz, Strategirådet, är engagerad i en process för att ta fram en strategi för kunskapsutveckling. Han 

kommer att jobba fram till första kvartalet 23, styrelsen beslutar i slutet av april. 

Möte med departementet och FBR 1/12, positiv känsla efter mötet även om inga detaljer är 

klarlagda. Expertgruppen har traditionellt funnits som ett stöd till kunskapsutvecklingen. Mängden 

rena uppdragsstudier har ökat betänkligt de senaste åren. Gruppen diskuterade hur FBR kanske ska 

stanna upp och reflektera, återanvända och sprida snarare än att hela tiden arbeta fram nya studier. 

Folkhögskolans lärare: Diskussion av projektplan 

Till nästa möte bjuds forskarna in för ett samtal om genomförande av datainsamlingen. 

Folkbildning på landsbygderna: Slutförande av rapport, kvalitetssäkring  

Manus finns från hösten men bedöms inte vara färdigt. Datainsamlingen har inte gått att genomföra 

på grund av pandemin. En del data har försvunnit med en forskare som har lämnat gruppen. 

Rapporten är en del av ett större sammanhang där endast 2 av forskarna har haft avtal med FBR. 

Utvärderingsplanen har därför blivit svår att spåra i texten. Feb/mars kommer det ett nytt manus. 

Expertgruppen bistår med manusläsning. 

Folkhögskolans lärare: Diskussion av projektplan   

Projektplanen diskuterades och kopplingar till folkbildningen identitet och statens syften lyftes. 

Gruppen anser att frågan om identitet är knepig att ställa eftersom den är så svår att jämföra. 

• Hur har förutsättningarna att arbeta som lärare inom folkhögskolan förändrats de senaste tio 

åren? (jämförelse med folkhögskolelärarundersökningen 2013) 

• Vilka kompetenser och meriter efterfrågas i öppna utlysningar till anställningar som 

folkhögskollärare? 

• Hur ser fördelningen av lärare med lärarexamina och med andra yrkeskvalifikationer ut? 

2021/2022? 

• Hur har denna fördelning förändrats över tid? 

• Hur förmedlas folkhögskolans undervisningsformer och föreställningen om folkhögskolans 

”särart” till nyanställda lärare? 

• Hur påverkas folkhögskolan av de erfarenheter och kunskaper som lärare från andra delar av 

utbildningssystem och arbetsmarknad för med sig? 

I analysen särskiljs lärare i allmän och särskild kurs. 



Styrelsen för FSO:  

Thomas Nilsson, Lotta Skärberg 

FSO har styrelsemöte den 16 december, rapport kommer på nästa möte.  

Rådet för folkbildningsfrågor, RÅFF 

Anna Hartman Sjödin och Annica Wallenborg 

Inget att rapportera, nästa möte är den 26 april.  

Styrgrupp för forsknings-och utbildningsfrågor, FoU:    
Hans Olov Furberg, Thomas Nilsson och Annica Wallenborg Flynn. 
Senaste mötet var den 25 november och följande tog upp:  
  
Olle Westberg redogjorde muntligt för det ekonomiska läget. Bland annat nämndes att två 
inplanerade fortbildningskurserna ställts in. Kurserna ställdes in i god tid, därmed utgick inga 
kostnader utifrån de avtal som är tecknade med respektive universitet.  

 
Intäkterna till Folkhögskoleforum blev något högre än beräknat, detta på grund av att antalet 
besökare blev fler än planerat samt ökade intäkter från utställare.   
 
 Information gavs om att en forskarstudent har hoppat av forskarskolan. När det gäller FBRs 
ekonomiska stöd till forskarskolan konstaterades att det också kommer att genomföras för 2023.  
 
De fristående rektorsfortbildningarna löper på. I denna verksamhet har nu implementerats en 
budgetstruktur som ska göra det lättare att följa upp ekonomin.  

 
Vi gick igenom verksamhetsrapport och avstämning mot årshjulet. Mötet diskuterade och bland 
annat konstaterades att verksamheterna har stor betydelse för nätverk, erfarenhetsutbyte, 
fördjupning både inom olika ämnesfält samt folkhögskolans idé och värdegrund. Mötet diskuterade 
även form och innehåll kring kursernas framtida upplägg, exempelvis om kurserna ska omfatta 
högskolepoäng. Vidare fördes också samtal om att kurserna i sig också kan genomföras i form av 
konferenser eller liknande för att fortsatt upprätthålla och stödja lärarna i gemensamma processer.  
Gerhard Holmgren och Anders A. Aronsson redogjorde för arbetet med forskningsfonden hittills, 
detta utifrån utsänt underlag. Vid mötet lyftes dels ett förslag på en struktur för fonden, dels stadgar. 
Vidare redogjordes även för ULF-satsning som en möjlig väg att dels skapa kontinuitet för 
forskningssamarbete.  
  
Utifrån att andelen biträdande rektorer/kursansvariga/linjeansvariga ökar på folkhögskolorna samt 
att det i dagsläget inte finns några riktade insatser för dessa målgrupper föreslogs en 
fortbildningsinsats. Förslaget är en fortbildningsdag föreläsningar och samtal för erfarenhetsutbyte 
och reflektion. Kontakt med skolledarförbundet kommer att initieras för eventuell samverkan.  

 
8. Dialogärenden 

Gå igenom VP 2022 – vad har gjorts och inte gjorts? 

Styrelsen kunde konstatera att man har jobbat mycket bra och har en god måluppfyllelse.  

 

Lägesrapport om hur OFI och FHF ska arbeta framåt? 

Thomas Nilsson redogjorde för hur dialogen med FHF går och hur planen framåt kommer att se ut. 

Ambitionen i och med dialogen är att försöka åstadkomma en fusion mellan de båda föreningarna, 

arbetet syftar till att klargöra vilka mått och steg som behöver genomföras för att en sådan process 

skall kunna godkännas av medlemmarna vid årsmöte och därefter genomföras vid ett extra 

föreningsmöte.    



Folkbildningsutredningen – något nytt?  

Finns inget nytt att rapportera.  

Mötesdatum 2023  

16 januari kl.9-11.30 på Teams  

2 mars kl.9-11.30 på Teams  

23 mars kl.14-16.30 på kansliet – vi träffas inför årsmötet 

24 mars kl.10-16 årsmöte 

 

Årsmöte 2023 – lokal och innehåll 

Lokal är nu bokad på Usine Conference som ligger granne med Sveriges Folkhögskolor/Magnus 

Ladulåsgatan. Usine | Konferens 

Vi bjuder in Jonas Liberkind, professor Århus Universitet, som kommer att föreläsa om hur vi kan 

utbilda våra deltagare i ämnet demokrati. Ge ett vidare perspektiv på demokratisk bildning och 

nödvändigheten av politisk bildning.   

 
9. Övriga frågor 

Lotta Skärberg meddelade att hon kommer att lämna sin tjänst som rektor på Bollnäs folkhögskola i 
juni 2023 och därmed även sitt styrelseuppdrag i OFI i och med årsmötet den 24 mars.  

  
10. Nästkommande möten 

16 januari kl.9-11.30 på Teams  

2 mars kl.9-11.30 på Teams  

23 mars kl.14-16.30 på kansliet – vi träffas inför årsmötet 

24 mars kl.10-16 årsmöte 

 

 

11. Mötets avslutande 

Thomas Nilsson tackade för året som gått och önskade alla en riktigt god jul och ett gott nytt år och 

avslutade mötet.  

 

 

 

Datum:    Datum: 

 

 

Ordförande Thomas Nilsson   Justerare Eva-Lotta Skärberg 

 

Datum: 

 

Sekreterare Annica Wallenborg Flynn 

https://www.usine.se/konferens
https://www.usine.se/konferens


 

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Lotta Skärberg (Dec 21, 2022 15:55 GMT+1)
Lotta Skärberg
evalotta.skarberg@regiongavleborg.se

thomas nilsson (Dec 21, 2022 16:20 GMT+1)
thomas nilsson

thomas.nilsson@edu.gotland.se

Annica Wallenborg Flynn (Jan 10, 2023 13:13 GMT+1)

annica.wallenborg@sverigesfolkhogskolor.se
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