
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 27 april 2021 

Tid och plats: Kl. 8.30-10.30 i Teams  

Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Emil Alm, Lotta Skärberg, Peter Carlsson, Lisa 

Rosander, Hans Olov Furberg och Johanna Winbladh. 

• Mötet öppnas 

Thomas Nilsson öppnar mötet. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Till ordförande utses Thomas N, till sekreterare Johanna och till justerare Inka 

Horstmann. 

 

• Godkännande av föredragningslistan  

Föredragningslistan gås igenom med tillägg av övriga punkter om rapporter från 

Nordiska folkhögskolerådet, utredningsgruppen för det internationella arbetet inom 

FSO och fortsatt arbete med arvsfondsansökan. Dessutom under övriga punkter att 

utse delegater för OFI till FSOs årsmöte den 20 maj. 

 

• Föregående protokoll 

Gås igenom utan kommentarer och läggs till handlingarna. 

 

• Rapporter;    

- Ekonomirapport 

Balansrapport för perioden visar på 515 000 kronor i eget kapital, inget övrigt att 

notera. Arvode för ordförande Thomas Nilssons för nedsättning av tjänst är fem 

timmar per vecka och cirka 20 timmar per månad, beräknad på aktuell lön.  

-  

- FBRs representantskap, budget och verksamhetsplan 2022 

Rapport från förberedande ordförandeöverläggningar och representantskap. 

Folkbildningsrådet genomgår en rad förändringar och flera personer tillkommer i 

styrelsen för FBR, bland annat Inger Ashing som ny ordförande. Riksrevisionen 

har uppdragits att granska rådets kontroll och uppföljning av statsbidrag till 

studieförbunden. De 170 miljonerna som tilldelats folkhögskolorna i Regeringens 

vårbudget innebär 1000 årsplatser inför hösten 2021 och 2000 platser på 

årsbasis. Dessutom har medel avsatts till kvalitetshöjande insatser. Den 14 juni 



kommer nya riktlinjer från FBR till skolorna. Det finns en oro för att villkoren 

kommer sent och försvårar långsiktig planering av kurser, deltagarrekrytering och 

bemanning. 

 

- Läget för mobilitetsersättningen 

En överenskommelse har nu träffats mellan de parter som ingått i arbetsgruppen 

och Folkbildningsrådet har fått i uppgift att genomföra administrationen av 

denna. Nya riktlinjer kommer inom kort från FBR om hur ersättningen ska 

administreras mellan regionerna och folkhögskolorna. Nivån för 

mobilitetsersättningen bibehålls och beräknas med en eftersläpning på sex 

månader för att skapa förutsägbarhet för regionerna. 

 

- Folkbildningsrådets framtid  

Se anteckningar under punkten om FBRs representantskap, budget och 

verksamhetsplan 2022. 

 

- Påverkansstrategi / handlingsplan  

Rapporten senareläggs till nästa styrelsemöte 

- FoU lägesrapport  

Foskarskolfonden erbjuder skolorna ersättning för nedsättning av 25 % av en 

lärartjänst för att underlätta finansiering. Fonden kan komma att fyllas på med 

ytterligare medel från FBR som tas från utebliven verksamhet.  

Mentorsprogrammet för nya rektorer är på väg att startas om under hösten 2021. 

Lars Gejpel är anlitad för att samordna insatsen och kontakten mellan mentorer 

och adepter. 

 

- Allmän kurs i utveckling 

Fjärde kursomgången är nu avslutad. 25 lärare antogs till kursen och av dessa har 

20 slutfört kursen. Distansundervisningen har påverkat årets omgång och 

förväntat är färre utfärdade intyg och deltagare som väljer att ta högskolepoäng 

än tidigare år. De utvärderingar som gjorts med deltagare är fortsatt positiva.  

 

Planering inför nästa kursomgång är påbörjad och kursinbjudan går ut i maj.  

Demokratiövningen och frukostseminariet i samarbetet med #vimåsteprata har 

varit nya inslag under året samt flera nya föreläsare.  En enkät är utskickad till 

tidigare deltagare angående långsiktig påverkan på utvecklingsarbetet samt 

behållning av kursens kunskapserbjudanden. Rapport och sammanställning av 

enkäten kommer senare. 

 



- Nationellt erfarenhetsseminarium om folkhögskolans estet - och 

kulturutbildningar 28 april 

Seminariet är ett av två som anordnas inom FoU-samarbetet under våren. 

Konferensen innebär erfarenhetsutbyten utifrån samtida och framtida 

utmaningar samt hur skolorna arbetar inkluderande på dessa utbildningar. 

Medverkande är Filippa Millenberg från Linköpings universitet och Anders 

Vestergård från Fridhems folkhögskola, moderatorer är Johanna Winbladh och 

Per Olof Sahlberg. Ca 100 lärare och skolledare samt administrativ personal är 

anmälda.  

 

- Folkhögskoleenkäten  

Inför första omgången av enkätutskick sänds två webbinarier från Sveriges 

folkhögskolor. Den första genomfördes 26 april med Pelle Åberg från ESBH. Fokus 

låg på arbetet med att formulera frågor och innehåll i enkäten. Den 29 april sänds 

nästa webbinarium med representanter från Ungapped som berättar mer om 

verktyget och hur enskilda skolor kan sätta upp egna enkäter och göra analyser. 

Ytterligare webbinarium sker i juni då det nationella resultatet presenteras samt 

med möjlighet till utbyte av erfarenheter om genomförandet på skolorna. 106 

skolor är för närvarande anmälda till enkäten, varav 33 är offentligägda. 

 

- Övriga grupper, råd och samverkansorgan 

Nordiska folkhögskolerådet anordnar en konferens den 15 - 17 september på 

Ungdomens ö utanför Köpenhamn. Tomas Rydsmo sitter med i den arbetsgrupp 

som ska anordna konferensen och är OFIs representant i rådet.  

 

Utredningsgruppen för det internationella arbetet inom FSO är inne i slutskedet 

av arbetet med att ta fram en strategi för verksamhetsområdet. Ett utkast till 

inriktning kommer under våren och ska diskuteras i OFIs, RIOs och FSOs styrelser. 

Frågan tas åter upp under nästa styrelsemöte. 

 

Arbetet med arvsfondsansökan till projektet ”Min story- vår agenda” fortlöper 

och frågor har ställts till Sveriges folkhögskolor från Allmänna arvsfonden i syfte 

att förstärka ansökan. Det kan anses som en positiv signal om projektets 

möjligheter att genomföras. 

 

Nästa möte för RÅFF, Referensgruppen för det internationella arbetet inom FSO 

samt Expertgruppen för FBR är snart kommande och styrelsen tillfrågas om inspel 

inför dessa. 

 

• OFIs framtida bemanning och organisation 

Diskussion på mötet om förutsättningar och konsekvenser av en ökad bemanning av 



tjänstepersoner för OFI. Vad skulle det innebära för OFI ekonomiskt och ur ett 

medlemsperspektiv om bemanningen skulle ökas med 50% eller 100%? Vilka stora 

fokusområden ska OFI ha och vad ska organisationen ägna sig åt? Vad kan en 

ytterligare tjänsteman bidra med i det? En diskussion kan eventuellt behövas med 

Fhf om det gemensamma påverkansarbete som organisationerna vill arbeta med 

framöver. 

Lotta uppdras att förbereda ett utkast om ekonomiska förutsättningar för ökad 

bemanning inför nästa styrelsemöte.  

• Höstmöte 2021 - form och genomförande 

Förslag på datum för ett gemensamt höstmöte med Fhf diskuteras och bestäms till 

den 12 november 2021.  

En arbetsgrupp utses med Johanna, Anna och Inka. Johanna uppdras att kontakta Fhf 

om att de också utser representanter till arbetsgruppen. 

• Dokumenthantering för OFIs styrelse – tillsättande av arbetsgrupp 

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

• Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala från Skolverket  

Diskussion på mötet om i vilken grad remissen berör folkhögskolans verksamhet och 

om OFI ska välja att besvara den. 

 

Beslut om att OFI inte besvarar remissen. 

• Övriga frågor 

 

Delegater för OFI till FSOs årsmöte 

OFI ska utse delegater till FSOs årsmöte 20 maj 2021. Delegaterna utses enligt 

stadgarna baserat på principen om en representant per påbörjat tiotal 

medlemsskolor. 

 

Beslut om att utse Lotta, Thomas N, Lisa, Inka och Peter som delegater till FSOs 

årsmöte. 

Mötesordning för styrelsemöten 

Diskussion om en eventuell ändrad ordning för kommande styrelsemöten. Mer fokus 

bör ligga på att diskutera kommande utmaningar och gemensamma frågor och 

mindre på rapporter och informationsutbyte.  

Rangordning av kurser för sökande till folkhögskola i SchoolSoft 

Diskussion om att det på sidan www.folkhogskola.nu anges att presumtiva deltagare 

kan söka många utbildningar samtidigt. Detta skapar osäkerhet för skolorna som inte 

kan planera för kursgrupper utifrån antalet sökande. Förslag om att uppdra 



SchoolSoft att rangordna kursansökningarna utifrån förstahandsalternativ och 

efterföljande enligt liknande system som finns för högskoleutbildningar.  

 

Frågan tas med i kommande diskussioner med FSOs styrelse. 

Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande Thomas Nilsson. 


