
 

 

Protokoll styrelsemöte OFI 2018-03-22 
 

Tid och plats: Kl. 10 -15 Magnus Ladulåsgatan 63 A 

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

Petersson, Peter Carlsson, Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas utses till ordförande, Johanna till sekreterare. 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes 

 

• Föregående protokoll  

Föregående protokoll gås igenom utan särskilda diskussioner. 

 

 

Rapporter; 

- Folkbildningsforum  

Gemensam rapport från regeringens årliga träff där företrädare för 

folkhögskolan och studieförbunden bjöds in till en gemensam dag i 

Stockholm. Talare var bland annat utbildningsminister Anna Ekström och 

statssekreterare Erik Nilsson. Träffen bjöd även på goda exempel på 

folkhögskoleverksamhet där Fryshusets etableringskurs samt Vårby gård 

och Gotlands folkhögskola lyftes fram. Från OFI deltog fyra medlemmar ur 

styrelsen. 

 

- Samarbete med Folkbildningsrådet angående Kvalitet och SeQF 

Johanna rapporterar från samarbete mellan Folkbildningsrådet och FSO 

inom kvalitetsutveckling och om workshopar om SeQF för lärare på Allmän 

kurs.  

 

- Rapport från samverkan med Folkbildningsrådet  

Thomas rapporterar om ett eventuellt gemensamt ägande av Schoolsoft 

mellan FSO och FBR, samtalen pågår om behov och en eventuell modell 

för samägande.  

 



Flera landsting och regioner uppger att de har svårt att svara upp med 

landstingsmedel mot de 5000 nya platserna vad gäller interkommunal 

ersättning. Förslag ligger om att skolorna ska kunna erbjuda momsbefriad 

distansundervisning. FBR har åtagit sig att undersöka och färdigställa en 

skrivning om hur det ekonomiska läget ser ut i samband med de nya 

platserna.  

 

I Folkbildningsrådets nya budgetförslag (2019) ligger en skrivning om att 

folkhögskolan ska kunna erbjuda SFI enligt egen modell. Detta i likhet med 

hur Allmän kurs erbjuds som en motsvarande gymnasieutbildning.  I 

budgetförslaget ligger även en skrivning om att anordna en lic. forskarskola 

med inriktning mot folkhögskolan. 

 

Thomas är inbjuden att diskutera nya statsbidragsbestämmelser med bland 

annat Magnus Wetterberg och Lars Tengberg från FBR under slutet av 

mars. Rapport från mötet kommer senare. 

 

SCB kommer framöver att ta över ansvaret från FBR med att ta in statistik 

från folkhögskolorna.  

 

Folkbildningsrådet kommer byta lokaler. För närvarande finns flera olika 

förslag på nya lokaler men beslut har ännu inte fattats.  

 

Den 25e april sker en styrelsekonferens innan rep-skapet för 

Folkbildningsrådet. Detta är en nyordning som välkomnas av OFI. 

 

- Kulturen i ett ekosystem  

Lisa rapporterar att Biskops Arnö är initiativtagare till projekt om vad 

folkhögskolorna betyder för kulturen i Sverige. Initiativet har resulterat i FSO 

i samarbete anordnar en dag på ämnet. Den 25 maj kommer bland annat 

Ulrika Kärnborg, Anna Claré, Silvana Iman medverka. Dessutom erbjuds 

anföranden av Alice Bah Kunke och Anna Ekström. Syftet med dagen är att 

visa hur viktiga folkhögskolorna är för kulturen i landet. Lokal är bokad i 

Stockholm. 

 

- Kontakttolkutbildningar på folkhögskola 

Peter rapporterar att Mats Bernerstedt har fått i uppdrag att följa upp 

kontakttolkutbildningar, på de fem folkhögskolor som erbjuder det, genom 

en enkätundersökning. Ett förslag föreligger om att förlägga en 

heltidsutbildning för kontakttolkar på folkhögskola med rätt för deltagare att 

söka studiestöd från CSN.  

 

- Etik och gränsdragningsgruppen  

Rapport av Lisa och Peter från gruppens senaste möte.  

 

Uppföljning från Folkbildningsrådet pågår nu av folkhögskolornas 

verksamhetsberättelser för 2016. Nästa års verksamhetsberättelser 

kommer att vara en blandning av ordningar för statsbidragsregler eftersom 

de ändrats det senaste året.   

 



Diskussion angående utökade platser på folkhögskola och om vem som får 

i uppdrag att följa upp att de beviljade platserna sköts. Det finns ännu ingen 

garanti för att de nya platserna blir permanentade.  

 

Brevet om distanskurser från Viskadalen togs upp och behandlades inom 

gruppen.  

 

Portalen på Schoolsoft för att rapportera kurser till SCB öppnas under slutet 

av mars månad. På intyg om att ha gått Allmän kurs syns inte tydligt vilka 

behörigheter som tagits på folkhögskola och inom annan utbildningsform. 

Det framgår heller inte tydligt om en deltagare uppnått nivån mot 

yrkeshögskola eller universitet/ högskola under sin utbildning. 

 

- Livsmestring och mental sundhet för deltagare i Norden 

Johanna åker till Köpenhamn för OFIs räkning under slutet av april. 

Höjskolerne har bjudit in till träff som innehåller föreläsningar och 

diskussioner om mental hälsa och livsbetingelser för deltagare på de 

nordiska folkhögskolorna. 

 

 

• Fortbildning för lärare inom det digitala lärandet  

Diskussion om behov av kompetensutveckling inom digital didaktik och pedagogik. 

 

• Program, dokument och ordningar inför årsmötet 

Genomgång av årsmötesdokumenten:  

- Verksamhetsberättelsen för 2017: Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att godkänna 

verksamhetsberättelsen. 

- Verksamhetsplan för 2018 

- Budget för 2018 

- FSO: s verksamhetsberättelse för 2017 

- Frågor att ta upp med medlemmarna under årsmötet: Digital utveckling på 

folkhögskolan, tillgänglighetsdirektiv, möjlighet att erbjuda SFI på folkhögskolans eget 

sätt. 

 

• Mötets avslutande 

 

 

Sekreterare      

Johanna Winbladh     

 


