Protokoll OFI styrelsemöte den 24 oktober 2018
Tid och plats: Kl. 10-15 i FSOs lokaler på Magnus Ladulåsgatan 63
Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Lisa Rosander, Peter Carlsson, Hasse
Petersson, Eva Avgerinou, HansOlov 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.

•

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.

•

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och återkoppling ges till punkten om namnet
Sveriges folkhögskolor i samband med organisationsutredningen för FSO. Under
styrgruppens senaste överläggning bestämdes att låta namnet Folkhögskolornas
serviceorganisation stå kvar i förslaget för att inte sinka utredningen.

•

Rapporter;
-

Ekonomi
Rapport om ekonomin bordläggs till nästa styrelsemöte.

-

Medverkan på FSO verksamhetsmöte
Thomas rapporterar att han representerat OFI på ett av FSOs
verksamhetsmöten under september och att mötet varit givande.
Personalen på FSO hade frågor om OFIs intentioner med FSOs verksamhet
som besvarades under mötet i god dialog.

-

SKL kultur och fritidsberedning

Thomas rapporterar att han och Johanna representerat OFI inför SKLs Kultur
och fritidsberedning. Den enkät som genomfördes under 2017, om
internatboendets roll för de offentligägda skolornas socialpedagogiska miljö
och ekonomi, presenterades då av OFI.
-

Aktuellt på FSO
Johanna rapporterar om aktualiteter inom FSO där bland annat läget för
nästa omgång av ”Allmän kurs i utveckling 7,5 hp”, höstens konferenser,
läget för kvalitetsstödet, Sveriges folkhögskolors webbplats samt uppstart
för ett nordiskt nätverk för skolutveckling nämndes.

-

Höstmötet den 2 november
Thomas och Johanna rapporterar om läget för planeringen av Höstmötet.
Många är anmälda trots att mötet är planerat på Allhelgonadagen.
Föreläsare, mat och lokaler är bokade och ett ytterligare utskick till anmälda
rektorer och politiker ska skickas ut om tid, plats och anmälan vid ankomst i
receptionen. Johanna gör utskicket.
Den 1 november kl. 16.30 har styrelsen gemensamt möte med styrelsen för
Fhf i FSOs lokaler inför Höstmötet.

-

Nätverksträff på SKL för chefstjänstemän om folkhögskola
Thomas rapporterar att OFI bjudits in till en nätverksträff på SKL för
chefstjänstemän med ansvar för landets folkhögskolor den 26 oktober.
Thomas och Johanna kommer då att föredra enkäten om internatboende
ännu en gång.

-

Demokratisatsning på 4,4 miljoner
Johanna rapporterar att den gemensamma ansökan om 3,4 miljoner kronor
av de av regeringen anslagna 4,4 miljonerna som gjorts av Studieförbundet
ABF med samtliga övriga studieförbund samt Ålsta folkhögskola, Katrineberg
folkhögskola, Åsa folkhögskola, Tollare folkhögskola, Medlefors
folkhögskola, Västerås folkhögskola, Hagaberg folkhögskola och Marieborgs
folkhögskola bifallits av Folkbildningsrådet.
Projektet kallas #ViMåstePrata om demokratin och innehåller fyra olika
delar; en gemensam demokratiutbildning, ekonomiskt stöd till fortsättning
på projektet med demokratitalare, ett digitalt verktyg för ideologiska
diskussioner enligt holländsk modell (Vox Pop) samt ett folkbildande
studiematerial om demokrati som kan användas av folkhögskolor och
studieförbund.

•

Mottagandeutredningen – gemensamt remissvar från OFI och Fhf
OFI och Fhf ska skicka ett gemensamt remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet om
betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande (SOU 2018:22). Förslag till remiss gås igenom och diskuteras under
mötet.
Beslut om att bifalla förslag till remiss efter förslagna ändringar av mötet. Remissvar
ska skickas in senast den 15 november.

•

Uppvakta departementen om OFI & Fhf som remissinstanser
OFI och Fhf har förbisetts av departementen i flera fall där utbildningsformen
folkhögskola nämnts och berörts i beredningar under det senaste året. Orsaken kan
vara brist på kunskaper om intresseorganisationernas roll i förhållande till
Folkbildningsrådet, RIO samt SKL. Diskussion på mötet om att göra en insats för att
upplysa departementen om vikten av att samla in även OFIs och Ffhs
ställningstaganden i frågor som berör folkhögskolor, unga vuxna samt
arbetsmarknadsåtgärder för våra målgrupper.
Beslut om att uppvakta berörda departement och informera om vikten av att OFI och
Ffh blir remissinstanser i frågor som berör utbildningsformen folkhögskola samt
folkhögskolans målgrupper.

•

Insamling av kontaktuppgifter till OFI-skolor
Folkbildningsrådet har inte längre möjlighet att dela kontaktuppgifter om rektorer och
skolor till OFI på grund av restriktioner i enlighet med GDPR-lagen. Diskussion om
andra sätt att uppdatera kontaktlistor och hålla koll på när nya rektorer anställs på de
offentligägda folkhögskolorna. Diskussion om det dessutom finns ett intresse av att ta
reda på vilka skolor som har anställt biträdande rektorer eller motsvarande.
Beslut om att regelbundet mejla ut en enkät till OFI-skolornas info-adresser med frågor
om kontaktuppgifter till rektor och eventuell annan skolledning.

•

Nordiska folkhögskolerådet – utse en representant
Tomas Rydsmo, rektor på Dalslands folkhögskola och representant för OFI i FSOs
referensgrupp för internationella frågor, har skickat förfrågan till styrelsen om OFI ska
utse en representant till Nordiska folkhögskolerådet. Frågan har tidigare diskuterats
inom styrelsen och då avslagits.
Diskussion på mötet om hur en svensk representation i Nordiska folkhögskolerådet bör
anordnas. Medlemmar i rådet sitter inte där som representanter för sina
intresseorganisationer utan för ett nationellt deltagande i utvecklingsfrågor inom ett
nordiskt samarbete. Förslag om att inkludera ett representantskap i rådet som del av
FSOs verksamhetsområden på uppdrag av OFI, Fhf och RIO. Den eller de personer som

representerar FSO bör befinna sig på nivå av förbundschefer, styrelsemedlemmar eller
motsvarande inom intresseorganisationerna.
Beslut om att föreslå Fhf och RIO att inkludera medlemskap i Nordiska
folkhögskolerådet som ett av FSOs verksamhetsområden.
•

Ökad psykisk ohälsa bland deltagare- medskick till FSO styrgrupp
Frågan om att uppdra FSO att göra en fortbildningsinsats för skolorna angående ökad
psykisk ohälsa bland deltagare har tidigare diskuterats av styrelsen och bordlagts.
Diskussion på mötet om hur en sådan insats skulle se ut och om det finns ett behov för
skolorna. Flera fortbildningar om psykisk ohälsa bland unga anordnas av andra aktörer
för närvarande, bland annat flera folkhögskolor. Det är därför inte säkert att det vore
bra att konkurrera med redan befintliga insatser. Däremot kan FSO eventuellt
samordna utbudet av fortbildningsinsatser via sin webbplats för att skolorna lättare
ska kunna hitta till dem.
Beslut om att föreslå FSO styrgrupp att FSO samordnar information om tillgängliga och
aktuella fortbildningar om psykisk ohälsa bland unga via sin webbplats.

•

Överenskommelse med Arbetsgivaralliansen – RIO bjuder in OFI
RIO har skickat en förfrågan till OFI styrelse om att låta erfarna folkhögskolerektorer
ingå i ett mentorsprogram anordnat av Arbetsgivaralliansen. Programmet innebär en
matchning mellan adepter (15 stycken) från folkhögskolan och mentorer som är
anslutna till Arbetsgivaralliansen. Dessutom ingår utbildningsdagar med föreläsningar
av namnkunniga föreläsare. Kostnad för programmet är 50 000 kr per deltagande
rektor och förslaget innebär att summan anslås ur FSOs budget.
Diskussion på mötet om huruvida programmet krockar med det mentorsprogram som
FSO själv anordnar för rektorer även om målgruppen är delvis annan. Många
offentliganställda rektorer har möjlighet till motsvarande utbildningar inom sina
förvaltningar och behovet är möjligtvis mindre för dem än för rektorer som är anslutna
till RIO. Förslag om att den föreslagna summan skulle kunna delas upp mellan RIO och
OFI så att OFI själv kan besluta om en fortbildningsinsats för sina rektorer som är
tydligare riktad mot chefer inom offentlig förvaltning.
Beslut om att svara RIO med ett motförslag om att dela upp den föreslagna summan
så att endast rektorer på rörelsedrivna folkhögskolor ingår i Arbetsgivaralliansens
mentorsprogram och att OFI använder sin del till annan fortbildning för rektorer på
offentligägda folkhögskolor.

•

Övriga frågor
Lisa rapporterar att Region Örebro gör en inventering av folkhögskolans lokaler och
bett skolan skicka in uppgifter om bland annat storleken på den area av lokaler som

skolan nyttjar. Diskussion på mötet om detta är förekommande i andra regioner och
om att det handlar om att kunna spara pengar. Frågan om skatteverkets hantering av
internatboenden diskuterades. Problematiken rör i första hand RIO-skolor och mera
specifikt skolor med stiftelser som huvudmän.
Inka för upp till diskussion de effekter och den osäkerhet som den nya gymnasielagen
orsakat. Deltagare som omfattas av lagen lever ändå med en osäkerhet och en ovisshet
om sin framtid.
Eva för upp till diskussion att det finns ett fortsatt behov av en fortbildning för nya
lärare på folkhögskolorna likt kursen ”Folkhögskolans idé och pedagogik 7,5 hp”, som
Linköpings universitet tidigare anordnade. Den har nu ersatts av en längre utbildning,
”Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad 15 hp”.
Utbildningarna har delvis olika målgrupper och därför kan den senare inte helt ersätta
den tidigare. HansOlov sitter i Rådet för folkbildningsforskning, som har ett möte
nästföljande dag i Linköping och han får i uppdrag att föra upp frågan på dagordningen
där.
Mötets avslutande
Mötet avslutas av Thomas.

