
 
 
 
 

Processdag för kvalitetsutveckling 
 Dags för inspiration till förnyat kvalitetsarbete? 
 Inspiration för att utveckla och stärka utbildningsformen folkhögskola? 
 Inspiration för att utveckla pedagogik och bildningsmiljö? 
 Inspiration för än mer tydlighet om ledningsformer och formalia? 

Då erbjuder vi en intressant möjlighet! 

Med utgångspunkt i de fyra hörnstenarna för bildning; ledning, bildningsmiljö, 
pedagogik och formalia; erbjuder vi en processdag för kvalitetsutveckling, en 
inspirations- och förnyelsedag. 

 
 

BAKGRUND 
Sedan ett par år drivs ett för folkhögskolorna gemensamt arbete med kvalitetsutveckling, på 
uppdrag av RIO och OFI/FHF. Syftet är att stärka utbildningsformen folkhögskola genom 
folkhögskolornas eget arbete med kvalitetsutveckling. Ständigt förbättringsarbete behövs för 
att möta pedagogiska, sociala, organisatoriska och ekonomiska utmaningar. Det ramverk för 
kvalitetsarbete som tagits fram ska underlätta för respektive skola att utifrån sina egna förut- 
sättningar bedriva kvalitetsutveckling. Inspirations- och stödfunktioner, metodmaterial och 
verktyg erbjuds – en del finns klart, annat utvecklas efterhand. 

Ett koncept som utvecklats och testats på fyra folkhögskolor med gott och givande resultat är 
en kvalitetsprocessdag för en folkhögskola. Det är tänkt som en startdag för ett förnyat kvali- 
tetsarbete som involverar skolans alla medarbetare. En särskilt utbildad processledare ger en 
introduktion och leder samtal i olika formationer. Målen för dagen är att man: 

• Startat ett förnyat, gemensamt kvalitetsarbete på skolan 
• Samtalat om, och fångat upp, styrkor, resurser och förbättringsområden inom skolan 
• Bidragit med underlag för en konkret handlingsplan för utveckling 
• Skapat inspiration, engagemang och delaktighet kring skolans kvalitetsarbete 

 

DET FINNS UTBILDADE PROCESSLEDARE! 
FSO har utbildat ett antal processledare som beredda att åka ut på processledaruppdrag. De är 
alla erfarna pedagoger inom folkhögskolan och vana att leda grupper i olika sammanhang. 
Processledaren ger en introduktion om folkhögskolornas gemensamma kvalitetsarbete och 
håller i diskussionerna i flera steg. Uppföljande kontakter med rektor och/eller den som fått i 
uppdrag att hålla i skolans fortsatta  kvalitetsarbete  ingår  också.  Ingen  är  processledare på 
den skola där man arbetar. 
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PLANERINGSPROCESSEN STEG FÖR STEG 
 
• Skolans rektor kontaktar FSOs kvalitetsutvecklare med en intresseanmälan. 

• FSOs kvalitetsutvecklare bokar ett möte med rektor och andra nyckelpersoner som rektor 
vill ha med, för en genomgång av hur kvalitetsprocessdagen är upplagd, vad den innebär 
för åtaganden i form av uppföljning m.m. Dessutom är det viktigt för FSOs företrädare att 
få information om skolans kvalitetsarbete hittills, som underlag för matchning med de 
utbildade kvalitetsprocessledarna. 

• Datum bokas för genomförande av kvalitetsprocessdag. Gärna två alternativa dagar. 

• FSOs kvalitetsutvecklare hör efter bland de utbildade kvalitetsprocessledarna om vilka som 
kan boka in sig för den aktuella dagen eller dagarna om det finns alternativa datum. 

• FSOs kvalitetsutvecklare väljer processledare. 

• Processledare och skola kopplas samman, datum för genomförande bestäms i det fall det 
finns alternativa dagar angivna. 

• Folkhögskolan bokar in sina medarbetare och förbereder i övrigt. Skolan utser en eller flera 
bland medarbetarna som ansvarar för dokumentationen under kvalitetsprocessdagen. 

• Folkhögskolan förser processledaren med förberedelsematerial om skolan. 

• Praktikaliteter som resor, transporter och eventuellt logi planeras. 

• Genomförandedag! 

• I anslutning till processledarens besök på skolan så planeras tid och omfattning av uppfölj- 
ningskontakter. 

• FSOs kvalitetsutvecklare har uppföljande kontakter med såväl skola som processledare. 
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EKONOMISKA VILLKOR 
FSO bekostar alla de gemensamma insatserna för kvalitetsutveckling. 

En kvalitetsprocessdag samt ca en halv dags uppföljningstid med processledaren betalar 
folkhögskolan 6.000 kr för (moms tillkommer inte). I det fall processledaren av praktiska skäl 
behöver logi på eller i anslutning till skolan inför processdagen, så bekostas det av skolan. 
Processledarens resekostnader står FSO för. 

UPPLYSNINGAR 
Har du frågor om kvalitetsprocessdagen eller om folkhögskolornas gemensamma 
kvalitetsarbete? 

Johanna Winbladh, tel 070-210 59 4, epost johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se 
Lars-Göran Karlsson, tel. 070-371 1707, epost lars-goran.karlsson@folkbildning.net 

Du kan även läsa mer om kvalitetssatsningen på vår webb sverigesfolkhogskolor.se 
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