Protokoll OFI styrelsemöte den 28 mars 2019
Tid och plats: Kl. 13-16 FSOs lokaler, Magnus Ladulåsgatan 63
Närvarande: Thomas Nilsson, Lisa Elisabeth Rosander, Peter Carlsson, Hans Olov Furberg, Hasse
Petersson, Johanna Winbladh

•

Mötet öppnas
Thomas öppnar mötet.

•

Ordförande, sekreterare och justerare utses
Thomas utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Lisa till justerare.

•

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med tillägg om punkt om att utse representanter för
etik och gränsdragningsgruppen (2 personer), extern referensgrupp för FAMN
(Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända) 1 person, samt
Expertgruppen för Folkbildningsrådet 1 person.
Hans Olov anmäler en punkt om rapport om den ideologiska rektorsfortbildningen

•

Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll med återkoppling till punkten om insamling av
uppgifter om de offentliga skolornas ekonomi samt Johannas deltagande i möte med
Forum för levande historia.

•

Rapporter;
-

Studiefrämjandet
Thomas rapporterar om händelseutveckling och följder av incidenten som
skett inom Studiefrämjandet.

-

Allmän kurs i utveckling
Johanna berättar om årets omgång av Allmän kurs i utveckling samt planer
för nästa kursomgång.

-

Folkbildningsrådets budgetäskande inför 2020
Thomas redogör för Folkbildningsrådets äskande i statsbudget inför nästa
år om bland annat 2000 nya platser på folkhögskola samt pengar för
kompetensutveckling av lärare. De utökade deltagarveckorna från
föregående år har inte räckt till och nya platser behövs för att täcka redan
påbörjad verksamhet på skolorna.

-

Folkhögskolorna och SFI
Thomas rapporterar från möte med beredningen för SFI-utredningen där
folkhögskolerepresentanter deltagit. Syftet var att förstå folkhögskolornas
roll i organiseringen av SFI. Synpunkter framfördes från
folkhögskolerepresentanterna om att det är önskvärt att folkhögskolan får
bedriva SFI-utbildningar på motsvarande sätt, likt det sätt Allmän kurs är
organiserat idag. Beredningen menade att det är önskvärt att behålla
finansieringen av SFI som kommunens ansvar och att den inte bör gå
genom Folkbildningsrådet.

-

Folkhögskoleforum
Johanna berättar om planeringen av Folkhögskoleforum 2019 som äger
rum den 29 oktober på Lärarnas hus i Stockholm.

•

Genomgång av årsmötesdagen
Genomgång av planering inför årsmötesdagen.

•

Samtal om fortsättningen av kvalitetsarbetet
Bordläggs till senare möte

•

Samtal om Folkhögskolornas ekonomi pågående arbete
Samtal om folkhögskolornas ekonomiska förutsättningar utifrån
huvudmannaorganisation.

•

Anmälningsärenden
Styrelsekonferens i april för SKL:s representantskap. OFI:s och RIO:s styrelser har
bjudits in till framtidsspaning tillsammans med Kairos Future.
Regeringen har bjudit in till Folkbildningsforum 21 oktober 2019. Ännu inte klart hur
många representanter OFI kan skicka.

•

Samtal om FSO:s uppdrag och roll
Samtal om FSO:s uppdrag och roll som skickas vidare till FSO:s styrgrupp för fortsatt
diskussion.

•

Övriga frågor
-

Inplanerade möten:
Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte direkt efter årsmötet den
29 mars.

Styrelsemöte 23 maj kl. 13-16
Styrelsemöte 14 november
Höstmöte 15 november
-

Representanter i referensgruppen för etik-och gränsdragning
Lisa och Peter får fortsatt förtroende från styrelsen att sitta i
referensgruppen ytterligare ett år.

-

Representant i Extern referensgrupp för FAMN
Förfrågan ska gå till Michael Deubler. Frågan bordläggs.

-

Expertgruppen för Folkbildningsrådet
Hans Olov föreslås som representant. Frågan bordläggs.

-

•

Hans Olov berättar om möte med Linköpings universitet, RIO- och FSOrepresentanter om att starta en folkbildningsideologisk kurs för skolledare
om 7,5 hp. Planerad start för kursen är ht 2019. Syftet med kursen är att den
ska innehålla moment om samtidiga utmaningar för folkhögskolan och
folkbildningsideologi. Att gå kursen ska vara lättillgängligt för skolledare och
arbetsformer behöver ses över därefter.

Mötets avslutande
Thomas avslutar mötet.

Sekreterare

Justerare

Johanna Winbladh

Lisa Elisabeth Rosander

