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RIOs Kongress 10-11 april i Norrköping 

Det är hög tid att anmäla sig till RIOs kongress om det inte tidigare är gjort. Sista anmälningsdag är 1 

mars. Vid kongressen kommer styrelseval äga rum, förslag om att organisera FSO som en ideell 

förening och förslag på en gemensam idégrund för rörelsefolkhögskolorna samt tio motioner 

behandlas. Inbjudan med länk till anmälan bifogas. 

 

Möte med Kulturutskottet 

Med anledning av RIOs skrivelse till Riksdagens Kulturutskott i slutet av november 2018 fick RIO en 

inbjudan till ett utskottsmöte den 24 januari. Stefan Attefall, Tomas Aronsson och Gerhard Holmgren 

representerade RIO på mötet och fick tillfälle att presentera utbildningsformen folkhögskola och 

rörelsefolkhögskolornas specifika utmaningar. Utskottets ledamöter reste bland annat frågor om 

funktionsnedsattas studiemöjligheter, demokratiuppdraget och frågan om hur folkhögskolans särart 

bibehålls.  

 

Förstärkningsbidraget 

Folkbildningsrådets styrelse har sedan tidigare fattat beslut om att se över förstärkningsbidraget. Den 

debatt och diskussion som förevarit de senaste veckorna kring registrering av känsliga 

personuppgifter i anslutning till SCBs statistikansvar har ytterligare belyst behovet av en översyn av 

förstärkningsbidraget. Vid RIOs verksamhetskonferens i mars 2018 fördes samtal om balansen mellan 

generella och riktade bidrag. Av samtalen framkom att många önskade generella bidrag framför 

specialiserade. I diskussionen om förstärkningsbidraget, vid verksamhetskonferensen, har då 

framförts förslag om att lyfta delar av bidraget till deltagarveckan och behålla vissa delar för att 

säkerställa kurser med inriktning på funktionsnedsatta. FBR har som sikte att eventuella förändringar 

av förstärkningsbidraget skall införas 2020. 

 

Samhällsekonomiska effekter av rörelsefolkhögskolornas verksamhet 

På uppdrag av RIO har konsultföretaget Payoff tagit fram en modell för beräkning av 

samhällsekonomiska effekter av rörelsefolkhögskolornas verksamhet. Modellen har presenterats vid 

tre seminarier. En slutrapport om modellen är under utarbetning vilken också kommer innehålla en 

nationell beräkningsdel baserad på nationella rapporter och utvärderingar. Slutrapporten förväntas 

vara klar i skiftet mars/april. 

 

 

 



 

 
www.sverigesfolkhogskolor.se/rio  

 

 

Kompetenslyft 

Det är stort tryck på folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. På helfart deltar idag 22 

st, på halvfart 36 st och på den överbryggande kursen för lärare med annan pedagogisk examen 

deltar 17 st. Därutöver är två överbryggande uppdragsutbildningar igång. Även rektorsutbildningen 

vid Karlstad universitet har ett söktryck från både rektorer och biträdande rektorer, en ny 

kursomgång startar i höst. Det är positivt med det stora intresset för grundutbildningarna. I 

samverkan med Örebro universitet bedriver RIO och OFI en fortbildningskurs för lärare på allmän 

kurs. Kursen arrangeras nu för andra gången och har 23 deltagare. RIO har i samtal med 

Folkbildningsrådet fört fram behovet av fler kompetenssatsningar för både lärare och skolledare. I 

FBRs budget underlag för 2020-2022 finns ett kompetenslyft för folkhögskolan med.  

 

Till dig som gått Rektorsutbildningen 

Via länken nedan finner du en särskild inbjudan till Rektorsutbildningens alumnidagar! Den vänder 

sig till dig som någon gång gått Rektorsutbildningen för skolledare på folkhögskola (som nu ligger på 

Karlstads universitet och tidigare låg på Uppsala universitet och innan dess på Lärarhögskolan i 

Stockholm). 

Länk till alumnidagar 

 

 

 

https://www.kau.se/rut/utbildning-och-forskning/utbildning/rektorsprogrammet-30-hp/valkommen-tillbaka-21-22-oktober

