
 

 

Protokoll för OFI styrelsemöte den 14 december 2017 

Tid och plats: 9.30 – 12.00 via telefonkonferens 

Närvarande: Thomas Nilsson, Eva Avgerinou, Lisa Rosander, Peter Carlsson, Hans-Olov Furberg och 

Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas. 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Eva till justerare för mötet. 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns. 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom med återkoppling till följande frågor:  

 

Det behövs tydligare riktlinjer för vilka slags kurser de anslagna pengarna till utökade platser 

ska gå till. Ska det exempelvis finnas åtskillnad mellan Allmän kurs på grund eller 

gymnasienivå? Om sådana åtskillnader görs finns risk för att skolorna strategiskt söker pengar 

för olika slags kurser så att man ändå kan ta del av pengarna. Den 15 december är Thomas 

kallad till ett möte i frågan med Folkbildningsrådet och RIO. Budskapet från OFI blir då att det 

är svårt att skilja mellan olika slags utbildningar i skolornas ekonomi och att det är bättre att 

inte strama upp riktlinjerna utan istället låta 2018 års bidrag redovisas som tidigare år. Då 

minskas också risken för att uteblivet eller otillräckligt mobilitetsstöd från landsting och 

regioner får negativa ekonomiska följder för skolorna.  

- Thomas tar med sig styrelsens åsikter till mötet.   

 

Diskussion om OFI bör uppvakta Kultur- och Utbildningsdepartementen och efterfråga hur 

diskussionen där sett ut när man delar ut pengar till utökade veckor på folkhögskolan utan att 

finansiera dem helt ut och utöka det ekonomiska utrymmet för mobilitetsstöd.  

- Inget beslut tas i frågan. 

 



- Eva blir ny representant för OFI i Mimerrådet. Hon kommer i och med detta undanbe sig 

uppdraget för Folkhögskolornas internationella arbete.  

 

•  Rapporter;      

• Ekonomirapport 

OFI har haft ökade kostnader i jämfört med intäkter under senaste perioden. Trots 

detta ligger den totala balansräkningen på ca 650 000 kr i tillgångar.  

 

• Folkhögskolekonferenser i Umeå, Malmö och Stockholm 

Rapport från samtliga styrelsemedlemmar från folkhögskolekonferenserna. 

Styrelsen konstaterar att konferenserna ändrade karaktär för varje ort och datum. 

Det ligger nu ett förslag från Folkbildningsrådet om att upprepa försöket med 

konferenser även under 2018.  

-Förslag om att föreslå Folkbildningsrådet att alla folkhögskolerektorer då träffas 

på samma ort.  

 

Den ekonomiska rapport som föredrogs av Folkbildningsrådet visar att det inte 

finns stora skillnader vad gäller den totala ekonomin för folkhögskolor som är 

offentligägda eller rörelsedrivna.  

 

Diskussion på konferenserna om tilldelningen av utökade platser, där vissa skolor 

sökt en markant ökning av platser i förhållande till sin nuvarande verksamhet.  

 

Flera skolor gör vinst på folkbildningsverksamheten och redovisar det öppet. De är 

samtliga RIO-skolor. Detta är inte förenligt med statens intention med 

folkbildningen.  

-Thomas tas upp med Folkbildningsrådet.   

 

• Etik och gränsdragningsgruppen 

Lisa rapporterar från senaste mötet med Etik- och gränsdragningsgruppen.  

Den 14 mars kommer slutgiltigt besked om tilldelning av de utökade platserna från 

Folkbildningsrådet och från skolornas perspektiv är det väldigt sent. Besked om att 

de korttidsutbildade måste synas i ansökningarna eftersom det finns extra pengar 

avsatta för dem i anslaget.  

 

Folkhögskolekurser som i sin helhet är utlagda på företag är ett växande problem. 

Samtidigt har många skolor anlitat lärare som är registrerade på företag.  

-Diskussion om att skolor som ansvarar för kurser också måste äga kurserna. En 

kursansvarig bör vara anställd på skolan, däremot kan enskilda lärare vara 

anställda i andra organisationer. Ett förslag är att skolorna kan registrera hur stor 

del av lärarlönerna som faktureras andra verksamheter och som inte ligger som 

fasta delar av egen budget. 

 



Folkbildningsrådets webbsida diskuterades och utvärderades. Gruppen ansåg att 

den är svår att navigera på eftersom många ämnesområden inte ligger under 

korrekta rubriker. Det gör det svårt att söka på sidan. Kanske skulle en ingång per 

skola med egna lösenord fungera där varje skola kan ha sin egen samling 

dokument tillgängliga.  

 

Ägarförhållanden av kurser, en växande filialverksamhet samt organisering av 

distansstudier är de mest aktuella frågorna för gruppen just nu.  

- Behovet av ett tydliggörande av dessa frågor tas upp med Folkbildningsrådet av 

Thomas.  

 

 

• Kvalitetskonferens på Hagaberg, SeQF-workshops  

Johanna rapporterar att konferensen besöktes av drygt 40 deltagare från ca 20 

skolor. Huvudtalare var Susanna Alexius, forskare från Stockholms universitet. Hon 

talade om kvalitetsarbete i ideella organisationer och inom offentlig verksamhet. 

Alexius föreläste om svårigheter samt möjligheter med att beskriva kvalitet i 

komplexa verksamheter. Under dagen presenterades även övriga delar av FSO: s 

kvalitetsutvecklande arbete samt gavs tillfälle till erfarenhetsutbyte för deltagarna 

angående det egna kvalitetsarbetet. 

 

FSO har gått ut med erbjudande till samtliga folkhögskolor om att delta i 

workshops om SeQF för Allmän kurs förlagda på folkhögskolorna. Än så länge har 

nio skolor anmält intresse att stå som värdar för en sådan dag. FSO har uppmanat 

dessa att samla representanter för Allmän kurs från närliggande skolor för att 

delta i workshoppar. Detta för att nå ut till så många skolor som möjligt med 

satsningen. 

 

• Fortbildningskurs Ak, första träffen  

Johanna rapporterar om första träffen i fortbildningskursen för lärare på Allmän 

kurs, som FSO driver i samarbete med Örebro universitet. Föreläsare på träffen var 

Sam Paldanius, Gunnar Sundgren, Bernt Gustavsson och Alli Klapp. Processledare 

för kursen är Johanna och Ambika Hansell Ek. Temat för första träffen var bildning 

och utbildning samt bedömning för lärande. 34 lärare är antagna från 19 olika 

skolor. Mellan träffarna används den digitala lärplattformen Blackboard för 

diskussioner, loggböcker samt tillhandahållande av litteratur. 

 

• Demokratiprojekt ansökan  

FSO planerar en ansökan till Allmänna arvsfonden om att driva ett 

demokratiprojekt tillsammans med DemokratiAkademin. Projektet beräknas 

sträcka sig över tre år och omfatta sex folkhögskolor i syfte att involvera unga i ett 

praktiskt demokratiarbete för att bidra till inkludering och ökad kunskap om 

demokratifrågor. Ansökan ska skickas in under slutet av februari 2018. 

 



• Rektorsstöd  

Hans-Olov rapporterar om resultatet av den enkätundersökning som gjorts av 

rektorers arbetsförhållanden och attityder till arbetet (se bilaga). Många rektorer 

uppger att de behöver stöd med bland annat frågor om arbetsrätt och regler för 

statsbidrag.  

 – Diskussion om vilken roll Folkbildningsrådet kan ta som stöd för rektorerna. FSO 

och Folkbildningsrådet anordnar en utbildning för nya rektorer i januari. Det skulle 

kunna vara ett tillfälle att erbjuda mentorskap från mer erfarna kollegor. Inga 

beslut tas i frågan om mentorsstöd. 

 

• Verksamhetsplan för FSO 2018 

Tillägg gjordes till förslag till verksamhetsplanen under senaste mötet med FSO: s 

styrgrupp. Beskrivning av arbetet med anpassning och funktionsnedsättning hade 

försvunnit ur planen men ska åter inskrivas och kompletteras efter påpekande från 

OFI. FSO: s styrgrupp godkände verksamhetsplanen under senaste mötet, den 13 

december. 

-Verksamhetsplanen för FSO tas åter upp under OFI: s årsmöte i mars.  

 

• Organisationsutredning från FSO-styrgrupp 

Förslag till ny organisationsbildning för FSO efter ytterligare en utredning gjord av det 

fristående konsultföretaget Uppdrag Rörelse. Konsultföretaget har bland annat utrett om 

FSO bör ombildas till ideell förening med inskränkt eller oinskränkt skattskyldighet, det vill 

säga en allmännyttig förening eller inte. Dessutom gäller utredningen vilka intressenter som 

bör vara medlemmar i föreningen, vilket namn den ska ha och när ombildandet ska träda 

ikraft. 

 

Förslag finns att OFI och Fhf ska räknas som en röst i föreningen. Det går inte att skriva att 

det krävs konsensus mellan organisationerna för att fatta beslut, även om konsensus kan 

eftersträvas. Föreningen bör enligt förslaget arbeta för att främja utbildning, vilket kan 

innebära problem då varken OFI, RIO eller Fhf bedriver någon utbildning. Däremot går det 

eventuellt att göra en sådan tilläggskrivning i stadgarna. 

 

FSO: s styrgrupp har fattat beslut om att ombildandet av FSO skjuts fram till tidigast 

halvårsskiftet 2019, eller möjligen årsskiftet 2019/2020. Innan dess hinner kanske 

styrgruppen ta fram ett material som kan kommuniceras till olika intressenter om 

ombildandet och dess konsekvenser.  Nästa styrgruppsmöte för FSO sker 8 mars. 

 

 - Diskussion om förutsättningar för medlemskap i en ombildad förening för FSO. Kan en 

skola tvingas vara med i föreningen och kan skolor nekas inträde? Styrelsens mening är att 

folkhögskolor inte bör vara medlemmar i den nya organisationen. Det är bättre att 

intresseorganisationerna är medlemma och att skolorna representeras av dem. Det blir en 

stabilare konstruktion. Styrelsen återkommer till frågan senare. Organisationsutredningen 

blir dessutom en punkt på OFI: s styrelsemöte. 

 



• Enkät om relation mellan internat och ekonomi  

Enkät har skickats ut till alla rektorer på offentligägda folkhögskolor om hur de ser på 

relationen mellan skolans ekonomi och internatboende. Nästan alla tillfrågade har svarat och 

styrelsen diskuterar de svar man fått in på frågorna. Vidare analys av svaren kommer när alla 

rektorer hunnit besvara enkäten. 

 

• Kontakt med nya OFI-rektorer 

Styrelsen gör en satsning för att inspirera så många rektorer som möjligt att komma till 

årsmötet samt att engagera sig i arbete för OFI. Ansvaret för att kontakta rektorer inför 

mötet fördelas inom styrelsen utifrån geografisk närhet. Thomas och Johanna genomför en 

resa till Småland under februari för att möta rektorerna där. Detta eftersom flera av dessa är 

nytillträdda som folkhögskolerektorer. Mötet handlar om att informera om OFI och FSO samt 

uppmana dem att komma till årsmötet i mars. 

 

• Mötesplan för våren 

 

17 januari styrelsemöte på Magnus Ladulåsgatan   

20 februari kl. 13.00 -15.30 via telefonkonferens 

22 mars 10.00 – 15.00 styrelsemöte på Magnus Ladulåsgatan 

22 mars 15.00 - gemensam upptakt med Fhf inför årsmötet 

23 mars årsmöte på Rosenlundsgatan  

 

 

• Övriga frågor 

 

Thomas och Åsa Kratz har tagit fram en gemensam inbjudan till medlemmarna om att boka 

in datumet för årsmötet, den 23 mars. Johanna uppdras att skicka ut denna till rektorerna. 

 

- Diskussion om program för årsmötet. Styrelsen lämnar förslag på programinslag som 

Thomas tar med och diskuterar med Fhf genom Åsa Kratz.  

 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

Johanna Winbladh   Eva Avgerinou 


