
 

 

Protokoll OFI styrelsemöte den 13 november 2019 

Tid och plats: Kl. 11-12 via telefonkonferens 

Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Lotta Wennlund, Lisa Rosander, Hans Olov 

Furberg och Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

Thomas N öppnar mötet. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

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

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns med tillägg av två övriga rapportpunkter; 

Folkbildningsrådets expertgrupp och RÅFF. 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom och återkoppling sker till rapport om SYF-kursen, 

rektorsgrupp om internatens betydelse och ekonomi samt synliggörande av 

offentligägda folkhögskolors ekonomi i nationell statistik. 

 

•  Rapporter; 

- FSO styrelsemöte  

Thomas rapporterar från styrelsemötet där frågor om principunderlag, avtal, 

hantering av olika verksamhetsområden och rekrytering av ny verksamhetschef 

behandlats. Rekryteringen är nu avslutad och Karin Karlsson blir ny 

verksamhetschef för FSO. 

 

- Folkhögskoleforum  

Lisa rapporterar om Folkhögskoleforum 2019 som blev en lyckad konferens med 

närmare 400 deltagare från skolor i hela landet och många olika yrkesgrupper. 

Dagen innehöll gemensamma föreläsningar av organisationsforskare Susanna 

Alexius och ministern Anna Ekström samt olika seminarier om bland annat 

hjärnergonomi, pedagogik och yrkesutbildning. Temat för konferensen var 



Folkhögskolans frihet - myt eller möjlighet? Dagen avslutades med ett 

panelsamtal om folkhögskolans utmaningar där Lisa deltog. Konferensen 

utvärderades av deltagarna och styrelsen önskar ta del av utvärderingen när den 

är sammanställd. 

 

- SYF-kursen, fortsatt hantering  

Thomas berättar om fortsatt arbete med att driva frågan om SYF-kursen. 

Folkhögskolans intresseorganisationer har i samverkan med Folkbildningsrådet 

lagt fram ett förslag till Arbetsförmedlingen. AF har visat intresse för och talat för 

förslaget med regeringen. Johnny Nilsson från Skånefolkhögskolorna har 

uppdragits att arbeta vidare med att driva frågan för intresseorganisationernas 

räkning. En förhoppning är att SYF-kurser ska kunna köra igång 2021 på 

folkhögskolorna.  

Diskussion om möjligheten att anpassa kurslängden i SYF så att den passar den 

aktuella målgruppen och att kombinera studier inom SYF med praktik. Deltagare 

som skulle flyttas över från etableringskurs kan ha behov av längre kurstid än sex 

månader medan andra grupper kanske har behov av kortare kurstid men att få en 

kontakt och erfarenhet från yrkeslivet. Thomas N uppdras att ta med sig frågorna 

i vidare samtal med berörda parter. 

 

- Rektorsgrupp om internatens betydelse och finansiering  

Inka berättar om bildandet av en rektorsgrupp bestående av personer från både 

offentligägda och rörelseägda skolor. Ett frågeunderlag har skickats ut för att 

samla in uppgifter om hur gruppen ska arbeta och vilka frågor som ska behandlas 

där. Det kan komma att handla om att ta fram argument för internatet som 

pedagogisk resurs och hur det ger möjligheter att erbjuda kurser som är 

riksrekryterande. Hur gruppen förhåller sig till intresseorganisationerna behöver 

tydliggöras. Första mötet blir i januari, efter det kommer ett gemensamt förslag 

tas fram under våren som sedan kan presenteras för intresseorganisationerna.  

 

- Möte med Nordiska folkhögskolerådet, NFR  

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

- Höstmötets planering  

Johanna rapporterar om höstmötet utifrån planeringsgruppens arbete. 

 

- Synliggörande av OFI-skolors ekonomi i nationell statistik  

Thomas rapporterar att frågan om hur offentligägda folkhögskolors ekonomi 

presenteras i nationell statistik är ställd till Folkbildningsrådet. Frågan gäller hur 

Folkbildningsrådet resonerar när de tar fram statistik, sammanställer och 



presenterar den. Detta eftersom den bild som hittills presenterats av de 

offentligägda folkhögskolornas ekonomi varit bristfällig. Folkbildningsrådet är 

positivt inställda till en sådan diskussion och har redan nu tagit bort jämförelsen 

mellan OFI- och RIO-skolor i den nationella statistiken över skolornas ekonomi.  

 

• Fastställande av datum för höstmöte och årsmöte 2020  
Fhf har lämnat förslag på datum för Höstmöte den 6 november 2020. Styrelsen 
avvaktar ett beslut om detta för att se om det passar med övriga konferenser under 
hösten. Det gemensamma årsmötet är beslutat till den 20 mars 2020. 

 

• Övriga frågor  

 

- Rapport från Folkbildningsrådets expertgrupp  

HansOlov rapporterar från senaste mötet där flera medlemmar i expertgruppen 

var nytillsatta. Expertgruppen kommer arbeta med utvärderingar och särskilda 

studier om folkbildningens verksamhet och deltagare, vetenskapligt granska och 

säkerställa rapporter samt besluta om vilka områden som ska granskas. Styrelsen 

ombeds återkomma med inspel utifrån de offentligägda skolornas perspektiv 

inför nästa möte. 

 

- Rapport från Rådet för folkbildningsforskning, RÅFF  

Lisa rapporterar att Linköpings universitet tagit fram en text om folkbildning och 

vuxenutbildning som ska presenteras på lärarutbildningen för bland annat 

blivande folkhögskollärarna. Hur ser en korrekt beskrivning av folkhögskolan ut 

som speglar dagens situation? Linköping har svårt att rekrytera till F-linjen - vad 

är orsaken till det? 

 

- Representant i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 

Förtydligande att Margareta Wistrand är vald som representant för OFI i FSR 
genom årsmötesbeslut. 

  

• Mötets avslutande 

Thomas avlutar mötet. 

 

 

 


