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Kvartalsrapport 

En ny kvartalsrapport med sammanfattning av styrelsens arbete finns via denna länk 

 

Kongress 2019 

RIOs kongress 2019 äger rum den 10-11 april i Norrköping på Louis De Geer konsert & kongress. 

 

Folkbildningens forskningsdag 

Den 22 oktober arrangeras Folkbildningens forskningsdag - länk till inbjudan o anmälan. 

 

Folkbildningsrådets budgetunderlag 2019-2021 

Folkbildningsrådet har överlämnat sitt budgetunderlag för perioden 2019-2021.  

De argumenterar för att det generella statsbidraget till folkhögskolorna behöver höjas med 130 

miljoner kronor för att kompensera för de kostnader som finns för att utbilda deltagare i behov av 

särskilt stöd. Ett kompetenslyft för folkhögskolan på 20 miljoner kronor årligen behövs för 

kompetensutveckling av lärare och skolledare.  Kompetenslyftet inkluderar även en lic-forskarskola 

för lärare. Man ber regeringen att utreda hur SFI skulle kunna få bedrivas som folkhögskolekurs med 

åtföljande finansiering och dimensionering. 

  

Folkbildningsrådet anser att det i förordningen om statsbidrag till folkbildningen bör förtydligas att 

kommunerna, inom ramen för sitt aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år, har möjligt att träffa 

avtal med folkhögskola om studieplats. Vidare tar man i budgetunderlaget upp att Folkbildningsrådet 

tidigare i en skrivelse föreslagit att regeringen ska tillföra medel för att kompensera 

rörelsefolkhögskolorna för momskostnader i den statsbidragsfinansierade verksamhet samt att 

Folkbildningsrådet får i uppdrag att utarbeta en schabloniserad modell för hur 

momskompensationen ska genomföras. länk till budgetunderlag 

 

 

Från verksamhetskonferensen  

Vid RIOs verksamhetskonferens den 21 mars fördes samtal om bidragsfrågor och RIOs idégrund. 

Kring bidragen diskuterades två frågor: - Är det önskvärt att vi går mot mer generella bidrag eller mot 

mer riktade bidrag? - Är det önskvärt att fördelningsbeslut för kärnverksamheten (allmän, särskild, 

kortkurs) sträcker sig längre än för ett år?  En övergripande summering från samtalen visar på en 

önskan som går mot mer generella bidrag samt fördelningsbeslut som sträcker sig över en längre tid 

en ett år. Styrelsen avser att återkomma med mer konkreta överväganden kring bidragsfrågorna. När 

det gäller RIOs idégrund skall ett förslag finnas för remiss innan nästa års kongress.  

Susanna Alexius höll en uppskattad föreläsning på verksamhetskonferensen som finns på RIOs 

hemsida tillsammans med annan dokumentation från konferensen - länk till föreläsning 

 

 

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/globalassets/dokument_rio/rio-kvartalsrapport-feb-maj-2018.pdf
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-folkhogskolorna/kompetensutveckling/konferenser-och-seminarier/folkbildningens-forskningsdag-2018/
http://www.folkbildningsradet.se/globalassets/ar-vp-bu/2018/folkbildningsradets-budgetunderlag-2019-2021-insant-1-mars-2018.pdf?epieditmode=true
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/nyheter/filmer-fran-rios-verksamhetskonferens-2018/
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FSO – en självständig förening 

Under året har frågan om FSO som en självständig förening varit föremål för utredning. Ett färdigt 

förslag är på väg att tas fram för att under hösten gå ut på remiss till både RIOs medlemsskolor och 

de offentligägda folkhögskolorna. Beslut i frågan avses att fattas på RIOs kongress 2019. 

 

Fortbildning – allmän kurs, styrelser mm 

Under senaste läsåret genomfördes den första omgången av Allmän kurs i utveckling – en 

fortbildning för lärare och föreståndare på Allmän kurs. Första omgången samlade över trettio 

deltagare som givit kursen ett väldigt gott omdöme. RIO har tillsammans med OFI aktivt arbetat för 

kursens tillkomst och står som huvudarrangörer tillsammans med Örebro universitet. Nu öppnas 

anmälan för en ny kursomgång. Länk inbjudan 

 

RIO erbjuder även utbildning för medlemsskolornas styrelser. En styrelsedag om folkbildning, 

kopplingarna mellan huvudman och styrelse, styrelsens ansvar och arbetsformer. länk inbjudan 

Linköpings universitet ger folkhögskollärarprogrammet samt överbryggande kurs för de med annan 

lärarutbildning. Karlstad universitet ger grundläggande rektorsutbildning samt en kortare kurs för 

kurs- o linjeföreståndare. För översikt om kurserna -  länk 

Nordisk konferens 

Dokumentation i form av filmer från Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens 10-11 april finns via 

denna länk. Fler intressanta föreläsningar och seminarier hölls under temat Folkhögskolepedagogik, 

skolutveckling och forskningsanknytning som kan vara av intresse även för den som inte deltog i 

konferensen.  

 

Folkhögskolan 150 år 

Som bekant är det 150 år sedan de tre första folkhögskolorna etablerades i Sverige. Det 

uppmärksammas på olika sätt under året. En antologi har tagits fram av Föreningen för 

folkbildningsforskning med anledning av folkhögskolans 150 år. Antologin går att köpa via Adlibris 

 

RIO kommer tillsammans med de offentligägda folkhögskolorna uppmärksamma folkhögskolans 150 

år under Almedalsveckan då fyra seminarier arrangeras samt den 1 november då vi tillsammans med 

Förbundet Folkhögskollärarna arrangerar ett Folkhögskoleforum för lärare, skolledare och 

styrelseledamöter.  

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/contentassets/c828565607204c059a6576d4a8ec4b62/allmankurs_inbjudan_2018.pdf
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/contentassets/2b5aed1ce0dd4a97a1291354fd26fc5a/inbjudanstyrelseutbildning2017.pdf
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-folkhogskolorna/kompetensutveckling/fortbildning-for-folkhogskolepersonal/folkhogskolan-som-sarskild-utbildningsform-och-didaktisk-verkstad-15-hp/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/seminarier-forelasningar-och-konferenser/nordiska-folkhogskoleradets-varkonferens-2018/
https://www.adlibris.com/se/bok/folkbildning-forskning-arsbok-2018-folkhogskolan-150-ar-9789198021363

