Protokoll OFI styrelse 30 augusti 2017

Tid och plats: 10.00-15.00 på FSO, Magnus Ladulåsgatan 63A
Närvarande: Peter Carlsson, Hans-Olov Furberg, Thomas Nilsson, Annika Bodelius, Eva
Avgerinou, Hans Petersson, Johanna Winbladh
•

Mötet öppnas, godkännande av föredragningslista.

•

Föregående protokoll

•

Rapporter

- Ekonomirapport
Någon ny ekonomirapport finns inte ännu och därför bordläggs frågan till nästa möte.
- Kvalitetsarbetet; fortsatt process, utvecklingsområden
Processdagarna är nu i gång och 5 skolor har hittills genomfört en dag och ca 30 skolor
har anmält intresse och bokat in dagar. Arbetet med att ta fram material för ett återbesök
på skolorna samt ev. ytterligare material för att stötta skolorna i deras kvalitetsarbete
diskuteras inom FSO för tillfället.
Ytterligare utvecklingsområden för kvalitetsarbetet skulle kunna vara att erbjuda
workshops och seminarier för att främja erfarenhetsutbyten samt att utforma handledning
om
hur
man
skriver
fram
kvalitetsdokumentation.
Johanna önskar få ett tydligt uppdrag från FSOs styrgrupp om vad som förväntas av henne
och vad som ska genomföras, vilket ansvar hon har, samt tidsplan för kvalitetsarbetet.
Thomas tar upp det i FSOs styrgrupp.
- Folder till beslutsfattare
Informationsfoldern som diskuterades under förra mötet har skickats till styrelsen för Fhf
som lämnat synpunkter. Texten är nu omarbetad och det nya förslaget delas ut till
styrelsen. Styrelsen ombeds komma in med förslag till ytterligare ändringar snarast efter
mötet.
- Bok och biblioteksmässan, FSO:s insats
FSO:s insats i programmet för mässan går nu att hitta via länken:
https://bokmassan.se/exhibitors/folkhogskolornas-serviceorg-2/

- FBR: s folkhögskolekonferenser i Malmö, Stockholm och Umeå
Under hösten arrangerar FBR folkhögskolekonferenser med syfte att stärka relationen mellan
skolorna och rådet. Två personer per skola är inbjudna att delta antingen i Stockholm, Umeå
eller Göteborg och särskilt fokus läggs på frågor om utbildningsformen samt villkoren för
statsbidrag.
- FSO: s kvalitetskonferens 6 december
FSO anordnar en konferens på Hagaberg folkhögskola den 6 december om kvalitetsarbete.
Inbjudan kommer att gå ut till alla skolor under första hälften av september. Uppdraget från
referensgruppen för KUFF var ursprungligen att anordna en dag för de skolor som genomfört
en processdag för att de ska kunna utbyta erfarenheter. Eftersom inte många skolor genomfört
sina dagar ännu bjuds nu alla skolor in att delta för att bli inspirerade att boka dagar.
- Rektorsstöd
En nulägesanalys av rektorernas arbetssituation planeras av gruppen som jobbar med
rektorsstöd, där Hans-Olov sitter som representant för OFI tillsammans med Gerhard för Rio
och Heli för FSO. Analysen föreslås innebära en enkätundersökning till rektorer där bland
annat frågor ställs om hur de upplever sin arbetssituation och hur strukturen kring rektorskapet
ser ut. Diskussion om uppdraget med att skapa enkäten bör gå till FSO eller till utomstående
part. Dessutom diskussion om vilken typ av stöd FSO kan erbjuda rektorerna.
- Folkhögskolans internationella arbete.
F.d. Folac kallas numera Folkhögskolans internationella arbete, där en referensgrupp har
uppstått och Eva är del av den. För närvarande är Agenda 2030 en prioriterad fråga för
gruppen även om också andra frågor om mänskliga rättigheter, demokrati osv. går in i detta.
Eva är även representant i Nordiska folkhögskolerådet där problem med generationsväxling i
de nordiska nätverken och EU-bevakning och lobbying är fokusområden. Bättre information
behövs om strukturer och personer i dessa nätverk. Gruppen har diskuterat att anordna en
konferens om den nordiska folkhögskoleidén, en utbildningsdag med nordiskt perspektiv. FSO
skulle kunna uppdras att utveckla idén med nordiska kontaktnät med huvudmålgrupp lärare
på folkhögskolor.
•

FSO - momsfråga

FSO är i dagsläget momsbefriat eftersom det ingår i RIO:s organisation. Staffan Yngvesson
som fått i uppdrag att gå igenom organisationsformen i en utredning har nu kontaktat Thomas
med att fråga hur momsfrågor hanteras inom landsting och regioner. Förslag finns om att
omvandla FSO till aktiebolag utan vinstkrav med namnet Folkhögskolornas serviceaktiebolag.
Diskussion om fördelar och nackdelar för FSO med förslaget. Det kommer att kräva en mer
kvalificerad ekonomihantering från FSO:s sida men samtidigt troligtvis innebära en ekonomisk
vinst för organisationen. Förslaget innebär att FSO erbjuder två prislistor för sina tjänster: En
för momsbefriade (RIO) skolor och en för momspliktiga (OFI) skolor. Thomas gör ett utskick
till landsting och regioner för att informera om läget för folkhögskolorna.
•

Remiss om interkommunal ersättning/ mobilitetsersättning och webbenkät

Genomgång av den webbenkät som OFI genomfört med sina medlemmar för att svara på den
utredning SKL skickat på remiss till OFI om en översyn av interkommunala ersättningar till
folkhögskolor. Thomas får i uppdrag att skriva ett förslag till remissvar som skickas ut till

styrelsemedlemmarna under veckan. Genomgång och
Götalandsregionens remissyttrande om samma utredning.
•

diskussion

om

Västra

Sveriges folkhögskolor

Fredrik Olén (FSO) presenterar nyheter angående Sveriges folkhögskolor och förändringar på
webbsidan. Från början var det tänkt att endast fungera som en gemensam webbplats för OFI,
RIO och FSO. Nu finns ett uppdrag från FSO:s styrgrupp att titta på en marknadsplan för sajten
utifrån vilka marknadsföringsinsatser som ska ingå. I den finns förslag om att medverka på
Almedalen, Folkhögskoleforum, Pride, Folkhögskolans dag, Folk och Kultur och MR-dagarna.
Nu finns också en Facebook-sida som heter Folkhögskolorna och som främst riktar sig till
personal ute på skolorna och andra yrkesverksamma som söker information om folkhögskolor.
Namnet på gruppen beror på FB:s stränga regler för namnbyte som inte tillät gruppen att heta
Sveriges folkhögskolor.
•

Remiss Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

Johannas föredrar sitt förslag till remissvar som bifalles av styrelsen. Johanna uppdras att
skicka in den till utbildningsdepartementet.
•

Nya statsbidragsregler och SeQF - hur kan OFI hjälpa skolorna?

Kursplaner för allmän kurs ska skrivas om i enlighet med SeQF. Hur gör vi för att stärka
skolorna? En handledning från FBR är på gång och kommer antagligen att presenteras under
hösten. Rådet anordnar pilotworkshops i syfte att ta fram en handledning för hur skolorna kan
skriva sina målbeskrivningar för allmän kurs. Styrelsen efterfrågar tydliga råd med eventuella
exempel i en handledning. Peter berättar om det arbete med SeQF-kriterier som bedrivits på
Katrineberg och hur en grupp där fått i uppdrag att ta fram förslag till skrivningar.
•

Skrivelse till konstnärliga högskoleutbildningar

Annika fick under förra mötet uppdrag att skriva ett förslag till brev som ska skickas till
högskoleutbildningar med konstnärlig inriktning med önskemål och synpunkter om datum för
antagning. Förslaget bifalles och Johanna uppdras att skicka in det till berörda skolor efter
bearbetning.
•

Kartläggning av nya rektorer - strategier för att upprätta kontakt

Hans-Olov har sedan förra mötet skrivit ett förslag till brev som välkomnar nya rektorer och
informerar om OFI: s arbete och de tjänster vi erbjuder. Beslut om att inte bara skicka det till
nya rektorer utan till alla rektorer på offentligägda skolor. Johanna uppdras att skicka brevet
till rektorerna på via mejl.
•

Mötesplan för hösten

Nästa styrelsemöte blir 5 oktober, kl. 9-12
Höstmöte den 9 - 10 november där alla rektorer och politiker erbjuds att delta. Gäster behöver
bjudas in och alla uppmanas att ta fram förslag på namn till nästa styrelsemöte.
•
-

Övriga frågor
Införandet av studiestartstöd för bland annat folkhögskolestuderande på allmän kurs
infaller samtidigt som man tagit bort avskrivningsrätten på studielånet. Detta har

-

tidigare gällt för deltagare som efteråt gått vidare till högskola/universitet och avslutat
en högskoleutbildning. Diskussion om att systemen verkar ha ersatt varandra och att
det inte är enbart positivt. Thomas tar upp detta med Maria Graner på FBR.
Flera folkhögskolor verkar etablera filialverksamhet på orter där andra skolor redan
finns etablerade. Diskussion om att det beror på att skolor startat filialer eftersom nya
tillskottspengar kommit till allmän kurs för extraplatser. Det har skapat ett
konkurrenssystem som liknar friskolemarknaden. Situationen drabbar OFI: s
huvudmän som genom mobilitetsersättning blir ersättningsskyldiga för andra skolor.
Det står dock varje folkhögskola fritt att anordna filialer där de vill och det strider inte
med statsbidragsvillkoren. Thomas tar upp frågan med Maria Graner, FBR.
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