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1 Sammanfattning  
Fristads folkhögskolas kursutbud med både allmänna, särskilda och korta kurser 
bidrog till att uppnå flera av regionens mål som t ex att få fler i arbete, att hela 
regionen ska växa och att deltagandet i kulturlivet ska öka.  

2020 var ett år med många stora utmaningar. Mycket av det planerade 

utvecklingsarbetet fick läggas åt sidan för att kunna hantera akuta frågor istället.  

Skolans - och folkhögskoleförvaltningens – kända huvudsakliga utmaning för 
2020 var att nå en ekonomi i balans både på kort och på längre sikt. Det ledde till 
beslut om större organisationsförändringar och tjänster både inom den 
pedagogiska verksamheten och inom service och ledning togs bort under 2020. 
Hotet om att omvandlas till dagfolkhögskola och flyttas till andra mer prisvärda 
lokaler någonstans i Borås med omnejd kunde dock avvärjas. 

Året präglades också av Covid-19 med en abrupt övergång till distansstudier den 
18:e mars och resten av vårterminen ut. Inför höstterminsstarten gick mycket tid 
och tankemöda åt till att hitta effektiva anpassningar för att undvika 
smittspridning i skolans lokaler och verksamheter så att vi åter skulle kunna vara 
på plats i skolan. Samtidigt började vi rusta deltagarna för en eventuell ny 
distansstudieperiod direkt från start, bland annat genom att förse alla som behövde 
med lånedatorer. Ytterligare konsekvenser av pandemin är uteblivna intäkter från 
exempelvis kurs- och konferensverksamheten som låg nere så gott som helt under 
större delen av året.  

2020 gav oss möjlighet att starta ny verksamhet och utveckla nya metoder. Vi 

beviljades medel att starta en undersköterskeutbildning inom ramen för 
regeringens satsning på yrkeskurser inom vård och omsorg i början av juni, 
kursen och startade i början av oktober. Vi blev också del av VI, ett projekt som 
ägs av Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska 
socialfonden. Målet är att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska äga 
sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier. Fristads 
folkhögskola bidrar med tre insatser: Allmän kurs – NPF med djur- resp 
skapandeprofil, yrkesutbildning till undersköterska samt ett utökat 
socialpedagogiskt stöd på internatet för deltagare som flyttar hemifrån för första 
gången och/eller behöver stöd på grund av sin diagnos eller sin psykiska ohälsa. 

2 Inledning 
Fristads folkhögskola grundades 1879 som Elfsborgs läns folkhögskola, och har 
funnits på ett f d militärområde på Fristad Hed sedan 1923. Skolans internat har 
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kapacitet för 40 boende. Vi erbjuder allmän kurs på grundskole- och 
gymnasienivå, ett antal särskilda kurser och korta kurser för personer med 
synskada. Av deltagarna på de långa kurserna studerade cirka 160 på plats i 
Fristad medan ytterligare cirka 30 deltagare läste på halvdistans. Vår 
konferensverksamhet tar emot regionens egna verksamheter och politiska 
nämnder, liksom aktörer från civilsamhället. Sammanlagt är vi drygt 40 anställda 
som arbetar med undervisning, ledning och service. Skolans profil är klimat & 
hållbarhet med visionen att bli ett nav för klimat- och hållbarhetsfrågor, och en 
resurs för både regionen och civilsamhället.  
2020 var ett år med många stora utmaningar – vissa kända vid årets början, andra 
dök upp oväntat under året. Mycket av det planerade utvecklingsarbetet fick 
läggas åt sidan för att kunna hantera akuta frågor istället.  

Skolans - och Folkhögskoleförvaltningens – kända huvudsakliga utmaning för 
2020 var att nå en ekonomi i balans både på kort och på längre sikt. I samband 
med det lät styrelsen genomföra ett antal utredningar som skolan fick lämna 
underlag till eller själv genomföra. Vissa utredningar ledde till beslut om större 
förändringar: 

• Utredning om flytt av skolan och omvandling till dagfolkhögskola – 
resulterade i beslut om att ha kvar Fristads folkhögskola som internatskola på 
Fristad Hed. 

• Utredning om nedläggning av synkurser – resulterade i att synkurser ska 
fortsätta erbjudas trots det ekonomiska underskottet 

• Utredning om priser och servicenivå – resulterade i prishöjningar för deltagare 
och gäster samt neddragning av tjänster inom lokalvård, kök och 
administration.  

• Utredning om Fristads folkhögskolas framtida lokalbehov – klarlade vilka 
satsningar på Fristad Hed som är nödvändiga för att få ändamålsenliga, 
flexibla lokaler till en så rimlig investeringskostnad och framtida hyra som 
möjligt 

• Inventering av initiativ från civilsamhälle och offentliga aktörer gällande 
Fristads folkhögskola 

• Utredning gällande folkhögskolorna som resurs under en samhällsstörning i 
fred och under höjd beredskap 

Dessutom lades Svenska för invandrare (Sfi) & Etableringskurs ner, och den 
pedagogiska organisationen och ledningsresurserna minskades som ett led i 
arbetet med en ekonomi i balans.  

I alla dessa omställningsprocesser var ambitionen att låta dem som berördes vara 
så delaktiga som möjligt, bl a genom tydlig information, förklaringar och 
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gemensamma risk- och konsekvensanalyser. Medarbetarna bidrog också med 
många konstruktiva idéer om hur arbetet kunde organiseras med mindre personal. 

Senare delen av vårterminen präglades av Covid-19 och den abrupta övergången 

till distansstudier den 18:e mars. Det var imponerande hur snabbt pedagogerna 
ändå klarade att ställa om och hur deltagarna gjorde så gott de kunde. Med facit i 
hand kunde vi dock konstatera att distansstudier fem dagar per vecka utan någon 
vidare förberedelse inte passar större delen av våra deltagargrupper, och insåg 
värdet av det personliga mötet och det gemensamma lärandet på plats än mer. 
Några veckor in på distansstudieperioden avled dessutom en medarbetare, och då 
fick vi hitta nya sätt att hantera krisen och bedriva sorgearbete utan att kunna vara 
nära varandra. Det var extra tungt, men vi löste det tillsammans.  

Tack vare ett lugnare smittspridningsläge kunde vi starta upp höstterminen med 
platsförlagd verksamhet, men mycket tid och tankemöda gick åt till att hitta 
effektiva anpassningar för att undvika smittspridning i skolans lokaler och 
verksamheter. Samtidigt började vi rusta deltagarna för en ny distansstudieperiod 
direkt från start. Vi kunde förse alla som behövde med lånedatorer, och Teams 
började användas som en självklar del i undervisningen även när deltagare och 
personal kunde mötas personligen. När det blev nödvändigt att gå över på 
distansundervisning större delen av veckan i slutet av höstterminen, fungerade det 
mycket bättre än under våren. Styrelsens mycket mer nyanserade direktiv för den 
perioden gav rektor möjlighet att anpassa upplägget till olika gruppers behov. En 
viktig nyckel till framgång var att den pedagogiska personalen och deltagarna 
kunde bli mer delaktiga i diskussion om upplägg, inse nödvändigheten av beslutet 
och få lite tid att ställa in sig på förändringen.  

Ytterligare konsekvenser av pandemin är uteblivna intäkter från kurs- och 

konferensverksamhet som låg nere så gott som helt under större delen av året, och 
mycket begränsade möjligheter för de äldre synskadade att delta i skolans 
anpassningskurser då de som riskgrupp rekommenderades att isolera sig i 
hemmet.  

2020 gav oss också möjlighet att starta ny verksamhet och utveckla nya metoder. 
Vi blev del av Vi, ett projekt som ägs av Folkhögskoleförvaltningen och 
medfinansieras av Europeiska socialfonden. Målet är att unga vuxna som varken 
arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig 
jobb eller studier. Fristads folkhögskola bidrar med tre insatser: Allmän kurs – 
NPF med djur- respektive skapandeprofil, yrkesutbildning till undersköterska 
samt ett utökat socialpedagogiskt stöd på internatet för deltagare som flyttar 
hemifrån för första gången och/eller behöver stöd på grund av sin diagnos eller 
sin psykiska ohälsa. 
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2.1 Folkhögskolans organisation 

Skolan består av en enhet, belägen på skolområdet i centrala Fristad. Under 
vårterminen 2020 bedrevs även en grupp på allmän kurs, grundskolenivå, i 
Vänersborg. Detta var dock ett tillfälligt projekt. 

Skolledningen på Fristads folkhögskola består av tre personer: rektor, biträdande 
rektor samt enhetschef för service.  

Den pedagogiska personalen är organiserad i arbetslag kopplade till resp kurs 

samt även profillag för profilerna på allmän kurs. På allmän kurs finns: 

• Två arbetslag för gymnasienivån, ett för grundskolenivån 

• Profillag Digitala medier 

• Profillag Hälsa 

• Profillag Musik & dans 

• Profillag Bild & keramik 

På särskild kurs finns: 

• Arbetslag Hälsolinjen 

• Arbetslag Trädgård 

• Arbetslag Undersköterska 

• Arbetslag Vävkurs 

• Arbetslag Växa 

• Synteamet 

Även serviceteamet är indelat i mindre arbetsgrupper: kök, lokalvård, 

administration, vaktmästeri och internat. 

Under 2020 minskade personalstyrkan på Fristads folkhögskola av två 
anledningar: för det första fick Sfi & Etableringskurs läggas ner p g a deltagarbrist 
orsakad av kraftigt minskad invandring och konkurrens från andra 
utbildningsaktörer; för det andra behövde personalkostnaderna för den 
kvarvarande verksamheten minskas som en av flera åtgärder för att uppnå en 
ekonomi i balans. Tjänster inom den pedagogiska verksamheten, service och 
ledning togs bort. Dessa personalneddragningar började ge effekt under senare 
delen av 2020, men full effekt nås först 2021. Det är också först då som vi 
kommer att se hur personalens arbets- och deltagarnas studiemiljö påverkas 
långsiktigt.  

Samtidigt tillkom det nya resurser under andra halvan av 2020 vilket gav oss 
möjlighet att utöka organisationen på några ställen: till den nya 
undersköterskeutbildningen anställdes två pedagoger och tack vare VI-projektet 



   

 

7 

 

kunde vi utöka det socialpedagogiska stödet på internatet samt bemanningen i 
NPF-klasserna. 

Även om dessa organisationsförändringar naturligtvis har varit påfrestande för 

personalen, har processen ändå varit förhållandevis smidig då vi kunde 
åstadkomma den nödvändiga minskningen genom pensionsavgångar, förflyttning 
till andra uppdrag inom förvaltningen och egna uppsägningar istället för långa 
processer med uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Förändringarna har också gett oss möjligheten att stryka och omfördela 
arbetsuppgifter, renodla tjänster och därigenom få en mer effektiv och tydlig 
organisation. Kvarvarande personal har varit väldigt delaktiga i skapandet av en 
ny organisation och har med sin yrkeskompetens bidragit till att hitta smarta 
lösningar. I den nya serviceorganisationen får fler möjlighet att ta mer ansvar, en 
större självständighet och nya utmaningar vilket i sin tur har lett till en bättre 
arbetsmiljö. Samtidigt vet vi att det fattas timmar på några ställen, då vi inte 
kunde kompensera neddragningarna med effektiviseringar fullt ut. Här behöver 
ytterligare resurser tillföras så snart ekonomin medger det.  

2.2 Genomförda kurser 

2.2.1 Allmän kurs 

Allmän kurs, grundskolenivå 100% 
Kursen ger deltagaren möjlighet att läsa in grundskolekompetens. Kurslängden 
varierar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare skolbakgrund och kompetens i 
svenska språket. Förutom behörighetsämnena svenska/svenska som andraspråk, 
engelska, matematik och samhällskunskap läser deltagarna också 
naturkunskap, motion samt en profil (se allmän kurs, gymnasienivå). Ett 
språkutvecklande arbetssätt tillämpas i samtliga ämnen.  

Allmän kurs Grund har präglats av många deltagare som varit asylsökande under 
tiden de gått på Fristads folkhögskola, vilket har resulterat i att klassen har 
varierat i storlek under 2020.  

Pedagogerna har fortsatt att jobba språkutvecklande där svenskan lyfts in i 

samhällskunskap och naturkunskap. Vi har fokuserat extra på det svenska språket 

för att ge deltagare med svenska som andraspråk bättre möjligheter att ta till sig 
innehållet i kursen. Vi har också tränat på ett kritiskt förhållningssätt och tränat 

olika lässtrategier för att kunna såväl överblicka en text som förstå den på djupet 
samt förstå det underförstådda. För de deltagare som har längst kvar till att nå 
målet, alltså behörighet i svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9, har vi 
erbjudit extra språkstärkande undervisning vid två tillfällen i veckan.   
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I samhällskunskapen, svenskan och naturkunskapen har vi arbetat med de globala 
målen och hur dessa uttrycker sig i de olika ämnena. Deltagarna har även tränat 
på att ge och ta respons och därmed utvecklat en förmåga att kunna se kvalitéerna 
i sitt eget och andras arbete.    

Deltagarna har arbetat i basgrupper både med gemensamma projekt och med 

individuella uppgifter. Att använda sina klasskamrater som en resurs i inlärningen 
har varit ett särskilt fokus under året och har gett goda resultat.  

 En dag i veckan har deltagarna läst en av våra fyra profiler som alla har en 
praktisk och/eller estetisk inriktning där de har fått utlopp för sin kreativitet och 
reflektionsförmåga. Deltagarna har fått välja profil utifrån intresse varje halvår.  I 
profilgruppen har de fått möjligheten att träffa deltagare från gymnasiekursen i 
blandade grupper.   

Allmän kurs, gymnasienivå, 100% 
Kursen ger deltagaren möjlighet att läsa in behörighet till högskola och 
yrkeshögskola. Fyra dagar i veckan läser deltagarna allmänna ämnen som ger 
behörighet, och arbetet i samhällsämnena sker tematiskt. En dag i veckan ägnas åt 
profilämnen. Det finns fyra profiler att välja mellan: Bild & keramik, Digitala 
medier, Hälsa samt Musik & dans. Utöver de 10 behörigheterna som krävs för 
grundläggande behörighet till högskolan erbjuds också särskilda behörigheter i 
matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia.  

Allmän kurs, gymnasienivå fortsätter att arbeta ämnesövergripande inom 
samhällsämnen, och att inte ha en fast indelning av deltagarna i olika 
årskurser. Gruppen som har svenska som andraspråk läser ämnet tillsammans, 
medan gruppen som har svenska som förstaspråk läser ämnet kursindelat. Under 
matematiken, friskvården naturkunskapen, gemensamma aktiviteter och 
profilvalet är grupperna blandade. Fokus ligger även på läsning och förståelse av 
skönlitteratur, vilket sker i form av kontinuerlig 
romanläsning, med lektionsförlagd diskussion varje vecka, och textproduktion. 
Detta sker omväxlande på svenska och engelska.  

På grund av pandemin har vi under 2020 fått förändra mycket inom 
undervisningen på gymnasienivån. Den största förändringen var naturligtvis att gå 
över till distansundervisning med kort varsel, och att hitta vägar för att bibehålla 
den typ av pedagogik med gruppdiskussioner och gemensamt lärande som vi 
eftersträvar. Relativt snabbt hittade vi vägar för att få deltagarna att med hjälp av 
den teknik vi har till vårt förfogande arbeta tillsammans, inte sitta hemma och 
ensam skriva på en uppgift. Med Office-paketet som pedagogisk 
plattform har deltagarna kunnat sitta i mindre grupper och diskutera, och 
arbeta simultant tillsammans i dokument.  



   

 

9 

 

Kursstart erbjuds terminsvis, och antalet deltagare som påbörjar studier vid 
vårterminens början har ökat. Extra fokus läggs därför också på uppstart och 
gemensamma aktiviteter och teambuilding, inklusive övernattning tillsammans, 
även vid vårterminens start. Detta skapar också en bra grund för deltagarna att 
inte hamna i grupperingar baserade på kön eller etnicitet, utan istället acceptera 
och undersöka varandras olikheter. På grund av den rådande pandemin har vi fått 
anpassa uppstarts-aktiviteterna med deltagarna, och därför har vi inte kunnat ha 
den uppskattade övernattningen vid höstterminens början. Vi har försökt 
kompensera detta genom gemensamma aktiviteter anpassade till rådande 
rekommendationer.   

En specialpedagog ingår i arbetslaget och hjälper deltagare som har behov av det 
med studieplanering, hjälpmedel och motivation. Tillsammans med 
specialpedagogen fokuserar arbetslaget också kontinuerligt på studieteknik och att 
ge deltagarna verktyg till att sköta sina studier.  

En lektion friskvård i veckan har införts, eftersom behov av fysisk aktivitet är 
viktigt för både studier och allmänt välbefinnande, samtidigt som det ofta inte är 
något som prioriteras i vår deltagargrupp. Många deltagare har problem med sin 
psykiska hälsa, och även detta är en anledning att fokusera på friskvård. 
Deltagarna kan under friskvården prova på olika fysiska aktiviteter efter sin egen 
nivå, i en högintensiv och en lågintensiv grupp som deltagaren väljer vid varje 
tillfälle, och dessutom resonera kring sin hälsa och sina vanor. Det har synts 
tydliga resultat i att den gemensamma fysiska aktiviteten stärker gruppen, och att 
friskvård på schemat har lett till diskussioner om såväl fysisk hälsa som psykisk 
hälsa och jämställdhet.  

Allmän kurs - NPF, grund- och gymnasienivå, 100% 
Dessutom finns det en variant av allmän kurs som riktar sig särskilt till personer i 
behov av en lugn studiemiljö, en tydlig struktur och individuella anpassningar, t 
ex för att man har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar). Här är målet att deltagarna når minst grundläggande 
behörighet till yrkeshögskolan samt tillägnar sig kompensatoriska strategier för att 
få sitt vardagsliv och sina studier att fungera.  

Sedan augusti 2020 är NPF-klasserna med i ett EU-finansierat projekt (VI-
projektet) där vi provar nya metoder för att öka motivation och närvaro. Inom 
ramen för projektet har vi skapat två profiler - Skapandeprofilen och Djurprofilen 
– för att locka deltagarna till skolan. Båda profiler utgår ifrån intressen som 
många personer i målgruppen har samtidigt som de ger möjlighet att träna på 
sådant som innebär särskilda svårigheter för deltagaren. I djurprofilen har 
deltagarna fördjupat sig i olika djur och deras beteende. De har även varit på 
studiebesök på gårdar, djurparken och där man jobbar med djur. I 
skapandeprofilen arbetar deltagaren kreativt med det som hen själv vill utveckla, 
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såsom keramik, bild, skulptur, foto mm. Några dagar i veckan har vi dessutom en 
klassrumshund som har en positiv och lugnande inverkan på gruppen. 

En annan del av Vi-projektet är ett utökat internatstödet. Drygt en tredjedel av 
deltagarna i NPF-klasserna bor på internatet, och många av dem behöver stöd 
med sitt (första) egna boende. Två av assistenterna i klassen har även arbetstid på 
internatet en kväll i veckan, samt är behjälpliga med väckning för de som behöver 
detta. Att möta elever både på fritiden och på skoltid ger en bra trygghet och 
helhet.  

Det här året som varit starkt präglat av Coronapandemin har också fått oss att 
arbeta mer digitalt. Vi har vant oss vid att koppla upp oss på digitala klassrum så 
som Teams, när studierna varit på distans. Alla deltagarna har nu också tillgång 
till digitala läromedel så att man kan jobba på datorn var man än befinner 
sig. Detta har varit lärorikt och fungerat bra i många ämnen.    

2.2.2 Särskild kurs 

Hälsolinjen, 50% 
Hälsolinjen passar personer som kanske varit sjukskrivna, har aktivitetsersättning 
eller varit arbetslösa en längre tid och har en stressrelaterad hälsoproblematik. Här 
får deltagarna bland annat prova på stresshantering, olika avslappningsövningar, 
medicinsk yoga och mental träning, men också skapande aktiviteter. De får ökad 
medvetenhet om vad som motiverar och stärker dem. Gruppen tillbringar även 
mycket tid utomhus i skog och mark. 

Under 2020 fortsatte arbetslaget med att särskilt marknadsföra Hälsolinjen i fler 
och nya kanaler, och se till att kunskap om kursen finns hos rehabkoordinatorer, 
på vårdcentraler, hos handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
trots hög personalomsättning där. Vår rekrytering är beroende av att dessa 
personer hjälper till med det långa motivationsarbete som krävs innan en 
presumtiv deltagare vågar söka och börja på kursen. En ny kontaktkanal vi har 
försökt med under 2020 har varit HR på Södra Älvsborgs sjukhus där vi vill få 
igång ett samarbete kring rekrytering internt i vår egen organisation, VGR, som 
ett led i rehabilitering av medarbetare eller för att förebygga en utbrändhet. Men 
det har varit generellt trögt att rekrytera nya deltagare, troligtvis även delvis 
påverkat av pandemiläget.  

År 2020 har till största delen präglats av pandemin. I mars månad fick vi gå över 
till distansstudier vilket var en stor utmaning för våra deltagare då kursen är 
upplevelsebaserad. Som kompensation lät vi de deltagare som ville och hade 
möjlighet att gå även under höstterminen. Deltagarna fick då låna varsin ipad för 
att kunna delta digitalt om skolan stängdes ned på nytt. En ny lärare i personlig 
utveckling rekryterades inför kursstarten vårterminen 2021.  
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Trädgårdsutbildning, 100% 
En bred grundläggande trädgårdsutbildning inom ekologisk odling och skötsel av 
utemiljöer som innehåller mycket man behöver för att få jobb inom den gröna 
näringen, samtidigt som den också förbereder för vidare studier inom 
trädgårdsområdet. Det ekologiska perspektivet genomsyrar kursen, liksom 
kreativitet och lusten att skapa, odla och vårda. Det fina skolområdet fungerar 
som klassrum och klassen sköter både köksträdgården, perennrabatterna, 
gräsytorna, träd och buskar. Praktik ingår också i kursen.  

Förutsättningarna för odling och undervisning på skolområdet förbättrades 
ytterligare under 2020. Fler odlingslimpor ställdes iordning, bl a en nära 20 meter 
lång Hugelkultur med trädstammar som avverkats inom skolans område. På den 
skörades många kilo matpumpa. En skogsträdgård/perennträdgård började 
anläggas. Självförsörjningsgraden av egenproducerad jord fortsatte 
att öka. Västfastigheters trädvårdsplan sattes i verket. Deltagare på 
trädgårdsutbildningen hjälpte till att plantera nya pelaravenbokar i en allé ner 
mot Ekarbo. Deltagarna anlade även nya plattsättningar runt och mellan 
växthusen. De ordnade också med en stenkista och plåtbord med avrinning för att 
underlätta sköljning och ansning av grönsaker före leverans till skolans kök.   

Pedagogernas ambition att ge deltagarna större ansvar för sitt lärande kunde inte 
förverkligas under 2020. En hel del av den teoretiska utbildningen förlades till 
distansstudier under våren 2020 pga pandemin. En del deltagare klarade detta 
alldeles utmärkt medan andra hade väldigt låga kunskaper i att hantera datorer och 
digitala arbetssätt. Många upplevde att de saknade ett socialt sammanhang under 
den här tiden.  

Under höstterminen ordnades en större sal åt Trädgårdsutbildningen och största 
delen av undervisningen kunde bedrivas på plats, vilket uppskattades mycket av 
både deltagare och pedagoger. En Trädgårdsutbildning är så klart förlagd utomhus 
till stor del, vilket minskar risken för smittspridning. En del teoretiska 
kursmoment som tidigare gjorts inomhus förlades när det var möjligt ute.   

Undersköterskeutbildning 
Denna yrkesutbildning ger deltagaren en bred kompetens för att kunna arbeta 
såväl på vårdcentral och sjukhus som inom äldreomsorg, hemtjänst och med 
människor med funktionsnedsättning. Kursen förbereder deltagaren för de 
arbetsuppgifter som förekommer på dessa olika arbetsplatser: stöd och hjälp med 
personlig vård, medicin, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och 
socialpedagogiska uppgifter. Deltagaren får utveckla sin förståelse för människors 
olika behov och förutsättningar och hur man bemöter och vårdar människor på ett 
yrkesmässigt sätt. Deltagaren får också utveckla sin muntliga och skriftliga 
kommunikation, så att hen lätt kan samarbeta och ge korrekt och komplex 
information till patienter och anhöriga. Vi tränar även på att se och lösa problem i 
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olika vård- och omsorgssituationer, och på att vara kvalitetsmedveten. 
Kursinnehållet bygger på Skolverkets yrkespaket undersköterska. 

Kursen möjliggjordes tack vare de extra medel som utlystes för yrkeskurser inom 

vård och omsorg under våren 2020, och startade i början av oktober. Kursstarten 
hade föregåtts av en intensiv förberedelseperiod där undervisningsmaterial 
skaffades fram främst genom kontakter med olika sjukvårdsinstanser i regionen, 
en metodsal ställdes iordning och undervisningen planerades av våra två 
nyanställda vårdlärare. 

Under den korta höstterminen har deltagarna svetsas ihop till en välfungerande 
klass där alla uppskattar och tar tillvara den mångfald som finns bland deltagarna 
samtidigt som de har tagit in mycket kursinnehåll på kort tid. Ett flertal lektioner 
har hållits i samarbete med andra kurser och personal på skolan som har bidragit 
med sin specialkompetens (t ex Synkurserna, Växa, hälsa & friskvård, 
musikterapi), vilket bl a visar på hur väl den nya kursen passar in i skolans 
befintliga kursutbud. Pedagogerna har också börjat bygga upp ett nätverk med 
externa gäster som t ex representanter för vårdfacket och sjukhuskyrkans diakon, 
och deltagit i det nya vårdnätverket som håller på att växa fram inom 
Folkhögskoleförvaltningen. 

Den stora utmaningen inför framtiden är att bygga upp ett nätverk med 

praktikplatser både inom äldreomsorg och hemtjänst som inom sjukvården. 
Tyvärr stoppades det arbetet helt av pandemin då eventuella praktikplatser inte 
vet när det kan vara möjligt att ta emot praktikanter igen.  

Vävkurser  
Vävning erbjuds på flera olika nivåer, både på plats och som distanskurs. På de 
platsförlagda kurserna samarbetar deltagarna från de olika nivåerna till viss del 
vilket gynnar allas lärande. 

Väv grund och påbyggnad, 75 eller 100% 
På grundkursen får deltagarna lära sig det textila hantverket från grunden – hela 
processen från formgivning till val av material och vävteknik och till slut 
montering av sin färdiga väv. Påbyggnadskursen ger deltagaren möjlighet att 
fördjupa, komplettera och friska upp sina tidigare kunskaper i vävning. Passar 
även personer som i framtiden vill jobba som cirkelledare eller konsthantverkare. 

Under vårterminen 2020 utmanades vi i att använda Teams för 
distansundervisning på grund av pandemin. Vävning är svårt att undervisa i för 
nybörjare på distans, vi fick därför fokusera mer på teori än praktik. Hela 
höstterminen kunde vi glädjande nog arbeta på plats igen tack vare välfungerande 
smittskyddsåtgärder och mycket plats i våra lokaler.  
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Att förbereda och genomföra egna utställningar är ett viktigt inslag i kurserna. 
Här krävde pandemin också ett nytänk. Vårens utställning på Vävkompaniet blev 
både på plats och digital, och vernissaget sändes live i sociala medier. I december 
ordnades en fönsterutställning där de stora fönstren i skolans bibliotek blev som 
montrar utåt. Besökarna kunde ta del av utställningen från utsidan – smittsäkert 
ute i friska luften och dygnet runt, så att det inte uppstod någon trängsel. 

Väv må väl, 50% 
En specialkurs inom vävning för den som varit sjukskriven en längre period och 
vill använda vävning till att må bättre. Med händernas hjälp och sin egen 
kreativitet ökar deltagaren sin livskvalitet. Under 2020 har vi haft tre respektive 
fyra deltagare på Väv Må Väl vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Vi ser 
att vävning som rehabilitering har en stor betydelse för denna kategori deltagare, i 
synnerhet när det gäller stressrelaterad problematik. 

Vävkurs, 50%, halvdistans 
En påbyggnadskurs för den som vill fördjupa sina kunskaper i vävning. 
Deltagaren varvar självständigt arbete hemifrån med att få teori och redovisa 
uppgifter på plats i skolan. Sedan höstterminen 2020 är kursen inriktad på 
vävning med färgning och tryck. Kursens planerade upplägg har förändrats till 
mer distansstudier pga pandemin. Deltagarna har fått bygga upp sitt eget färglab 
hemma. Detta har skyndat på utvecklingen till ökad självständighet vid 
färgningsmomentet. 

Vävformgivning, 50%, distans 
En kurs för personer som kan väva och vill få inspiration till att själva formge sina 
vävar. Efter genomgången kurs har deltagaren med sig en verktygslåda utrustad 
med en mängd olika skissmetoder att använda sig av i sitt fortsatta skapande.  

Den första kursomgången avslutades i maj 2020. Inför den andra kursomgången 
med start höstterminen 2020 justerades kursinnehållet något för att passa bättre 
för ren distansundervisning vilket blev nödvändigt pga pandemin. 

Växa, 100%  
Växa är en kurs för personer som gått i särskola eller fått extra stöd i skolan. 
Kursens mål är att deltagarna ska lära sig mer, bli mer självständiga och utvecklas 
socialt. Kursens profilämnen ligger inom områdena skapande och media. På 
schemat står främst ämnen med anknytning till dessa två områden och de estetiska 
processerna används för att främja den personliga utvecklingen och samspelet 
mellan deltagarna. Utöver media- och skapandeämnen innehåller kursen även 
livskunskap, tema, samhällskunskap, friskvård, veckodagbok och datorkunskap.  

Skapandedelen består av ämnen som keramik, bild, musik, dans och drama. Här 
får deltagaren utlopp för sin kreativitet genom att skapa i lera, med färger och 
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med kroppen. Att lära känna sig själv genom estetiska metoder och uttrycksmedel 
är en viktig del i undervisningen. Mediadelen av utbildningen innehåller främst 
arbete med film och studio. Här får deltagaren prova på skapande med hjälp av 
digitala hjälpmedel såsom datorer, iPads och tekniskt utrustad studio. Deltagaren 
får även prova på den skapande delen genom att göra egen film, spela in i studio 
mm.  

Inför läsåret 20/21 gjorde vi en större anpassning i schemat än tidigare. 
Föregående läsår läste alla på Växa samma ämnen (bortsett från de som då var 
valbara). Detta läsår har vi anpassat schemat mer efter grupperna, så att 
lektionerna till ännu större del anpassas efter deltagarnas individuella behov och 
nivåer. Detta innebär t ex att en deltagargrupp med stort behov av rörelse fått mer 
friskvård och gymträning på schemat. Den grupp som uppskattar musik, dans och 
drama har istället fått mer av det.   

Till höstterminens start var den nya organisationen på assistentsidan klar, och två 
nyanställda assistenter fyller sedan dess tidigare vakanser. Nu finns 
förutsättningar att ytterligare utveckla assistentrollen i Växas arbetslag. 

Anpassningskurser för synskadade 
Kurspaketet i tre etapper (1 + 2 + 2 veckor) vänder sig till personer som nyligen 
har fått en synskada och ska ge dem redskap och strategier för att lättare klara av 
svårigheter som kan uppstå i det dagliga livet på grund av synskadan. Deltagaren 
får också möjlighet att träffa människor i en liknande situation som sin egen och 
får chansen att utbyta erfarenheter. 

Vissa veckor under året erbjuds dessutom specialkurser som en påbyggnad eller 
specialisering efter grundutbildningen på 5 veckor: 

• Kom igång med smartphone och surfplatta 

• Kom igång med punktskrift 

• Förflyttning & orientering 

• Sommar- och jultemakurs 

I samband med den ekonomiska krisen var synkursernas framtid hotad då 
verksamheten gick med ett underskott, men efter utredning beslutade styrelsen för 
folkhögskolorna att ha synkurserna kvar. En positiv effekt av den tillfälliga krisen 
är att synkursernas betydelse för de äldre synskadade personer har lyfts fram 
tydligt och att vi kunde hitta former för samarbete med regionens egna 
syncentraler.  

Ett fördjupat samarbete med Synskadades Riksförbund (SRF) och syncentralerna 
både i vår egen och andra regioner har inletts sedan kurserna framtid säkrades. 
Huvudsyftet är att tillsammans utveckla kursutbudet. Genom SRF har det kommit 
in önskemål om nya specialkurser, främst inom hälsa och digital kompetens. 
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Pandemin har visat tydligt hur isolerade synskadade personer blir när både arbete 
och socialt liv flyttar över till den digitala världen som har varit svårtillgänglig för 
gruppen. Personalen har kompetensutvecklat sig inom dessa nya områden och står 
redo att hålla i nya kurser, men tyvärr har deltagarna inte kunnat komma på 
kurserna under större delen av året då de tillhör riskgruppen. Det blir en ond 
cirkel för dem när de har stora behov av att lära sig digital teknik, men det enda 
sättet att få utbildning är genom digitala kanaler. 

2.2.3 Genomfört antal deltagarveckor per kurstyp 
 

 
Deltagar

-veckor  

Kommentar 

Allmän kurs 3628  

Särskild kurs 2556  

Yrkeskurser 165 Kursen startade 201005.  

Korta kurser 76 Inställda synkurser under hela våren och 

färre deltagare än vanligt under hösten 

2020 pga pandemin 

Kulturprogram 2 Inställda kulturkvällar pga pandemin 

Studiemotiverande 

folkhögskolekurs 

(SMF) 0 

 

Etableringskurs 0  

Svenska från dag 1 0  

Uppdragsutbildning 

(exkl. SFI) 
320 

Space under vårterminen: 13 v 

Moves under höstterminen: 19 v 

 

SFI 0 

Verksamheten avvecklades under januari-

februari 2020, ej värt att redovisa 

Totalt 6747  

 

2.2.4 Antal deltagare per termin uppdelat på kön 
 

 Vårterminen 2020 Höstterminen 2020 

 kvinnor män kvinnor män 

Allmän kurs, 

grundskolenivå 

44 8 6 12 
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Allmän kurs, 

gymnasienivå 

30 18 33 28 

Summa 74 26 39 40 

 

2.3 Studerandeinflytande och 
studeranderättsliga frågor 

2.3.1 Studerandeinflytande 
Enligt studeranderätten ska det finnas både klassmöten (dialog mellan deltagare 
och mellan deltagare och pedagoger) och kursrådet (dialog med skolledningen). 

Vid läsårsstart varje år får alla klasser diskutera inflytande och delaktighet, och ta 
fram områden där de önskar ha inflytande på skolnivå. Både läsåret 19/20 och 
20/21 blev det samma områden:  

• (coronasäkrade) gemensamma aktiviteter & evenemang 

• mat & fika 

Det är intressant att två olika årskullar av deltagare landar i samma önskemål, och 
att dessa inte skiljer sig nämnvärt från årskullen dessförinnan heller. Några äldre 
deltagare har uttryckt att de inte tycker dessa frågor är så stora att de borde 
diskuteras flera gånger per termin. I skolledningen och pedagoggruppen har vi 
också resonerat om varför det är svårt för deltagarna att hitta skolgemensamma 
frågor som de kan och vill påverka, och varför det är svårt för personalen att stötta 
deltagarna i det. Deltagarna själva uttrycker att de upplever sig ha ett stort 
inflytande över sin egen studiesituation och kursupplägg och arbetsformer, och att 
det är viktigast för dem.  

Däremot nappade kursrådet gärna på förslag från skolledningens sida: de ställde 
upp på att vara testpiloter för den nya Folkhögskoleenkäten, och vill vara med i 
processen när studeranderätten ska ses över 2021. För framtiden känns det som att 
vi behöver öppna upp arenor för deltagarna så att de kan bli delaktiga på riktigt 
eftersom de själva inte ser dessa möjligheter. Det skulle t ex kunna vara skolans 
arbete med att utveckla och förtydliga vår klimat- och hållbarhetsprofil och med 
jämställdhetsintegrering. 

Kursrådets arbete påverkades naturligtvis också av pandemin: under vårterminen 
’20 satte distansstudieperioden från mars till maj tvärstopp för planerade 
aktiviteter som deltagarna redan hade lagt väldigt mycket engagemang på, och 
under hösten gick luften ur diskussionerna ju mer den andra smittspridningsvågen 
tog fart och nya restriktioner kom.  
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För att främja dialogen och samarbetet mellan kursrådsmedlemmarna och lätt 
kunna lägga upp dagordningar och minnesanteckningar fick kursrådet en egen 
digital kommunikationsmöjlighet i Teams. Förhoppningen om att detta forum ger 
deltagarna möjlighet att driva sina frågor mer självständigt har tyvärr inte infriats 
under 2020. 

2.3.2 Studeranderättsliga frågor 
Under 2020 arbetade vi fram nya antagningskriterier för våra särskilda kurser som 
också publicerades på skolans hemsida så att ansökningsprocessen och 
urvalskriterierna är transparenta för alla sökanden. Efter att ha tillämpat 
kriterierna vid minst en antagningsomgång, har vi upptäckt några delar som 
behöver finslipas eller förtydligas ytterligare 2021. Det gäller särskilt för 
situationer där vi har många fler sökande än platser och där vi t ex behöver 
förtydliga vad som krävs för att bli kallad till intervju när vi inte har möjlighet att 
intervjua alla. Vi behöver även fortsätta med att klargöra rollfördelningen mellan 
pedagoger och skolledare i antagningsprocessen och vem som har beslutsmandat i 
olika frågor. 

Vi på Fristad – liksom några kollegor på våra systerskolor – har under året 
upptäckt brister och utvecklingsmöjligheter i vår studeranderätt. Det gäller såväl 
innehåll som hantering av olika ärenden, språket och tillgängligheten. Därför 
initierades en översyn av studeranderätten i slutet av året. Både deltagare och 
personal ska vara delaktiga i processen som förväntas pågå under 2021 så att en 
ny studeranderätt är beslutad och klar inför ansökningsperioden vårterminen 
2022. 

2.4 Kvalitetsarbete 

På förvaltningsnivå 
Förvaltningens kvalitetsarbete utgår från de riktlinjer som Västra 
Götalandsregionen satt upp för alla förvaltningar i organisationen. I 
kvalitetsplanen beskrivs hur förvaltningen och dess sex folkhögskolor arbetar för 
att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten. 

Förvaltningens sex folkhögskolor har en gemensam kvalitetsgrupp med en 
representant från varje skola. Kvalitetsgruppen diskuterar, utvecklar och förvaltar 
planen för kvalitetsarbete för Folkhögskoleförvaltningen. Gruppen är också ett 
forum för diskussion av kvalitetsfrågor i förvaltningen där analys och möjliga 
åtgärder lyfts fram och bereds.  

För 2020 var det planerat att gruppen skulle fortsätta utvecklingen av 
fokussamtalen för deltagarna. Fokusfrågorna byggde dock på några frågor från 
FB kvalité-enkäten som efter några år inte längre gav oss någon ny input för 
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verksamhetsutvecklingen. Vid årsskiftet 19/20 genomförde vi därför fokussamtal 
kring bara en fråga ("Vad är viktigt för att du ska känna dig nöjd med din kurs här 
på folkhögskolan?") istället för tidigare tre, men konstaterade efter den omgången 
att det heller inte gav oss särskilt mycket längre. Själva metoden kändes 
fortfarande bra, så vi försökte diskutera oss fram till en ny frågeställning som inte 
hade koppling till den gamla enkäten längre, men lyckades inte. Vi beslöt oss för 
att avvakta tills den nya folkhögskoleenkäten kommer ut för att om några frågor i 
den lämpar sig för en fördjupning genom ett fokussamtal. 

Vi ägnade också en träff åt att beskriva, jämföra och granska och 
antagningsprocessen för allmän kurs på de olika skolorna, och fick genom det 
samtalet syn på förbättringsområden för vår egen skola. 

Under hösten såg vi behov av att arbeta om förvaltningens kvalitetsplan från 

grunden och även definiera gruppens uppdrag på nytt. Det visade sig vara en rätt 
komplicerad uppgift, inte minst då vi ville klarlägga vilka ramar för 
kvalitetsarbete vi har att förhålla oss till både från staten och huvudmannen samt 
vilka andra styrdokument som har bäring på kvalitetsarbetet och hur dessa 
sammanfaller eller eventuellt går emot varandra. Vid årsskiftet hade vi den grova 
strukturen klar, och bestämde att som nästa steg läsa skriften ”Kvalitetsarbete i 

folkhögskolan” tillsammans för att plocka in relevanta delar därifrån i vår plan. I 

början av 2021 planeras ett komplett utkast till ny plan presenteras för 
förvaltningens chefsgrupp.  

På skolnivå 
Varje folkhögskola utgår från styrelsens beslutade målområden, 
regionutvecklingsnämndens och kulturnämndens uppdrag samt statens mål och 
syften med folkbildningen i kvalitetsarbetet. Samtidigt tar folkhögskolan sin 
utgångspunkt i det som arbetats fram i deltagarenkäter, fokussamtal, 
kursutvärderingar, utvecklingssamtal med deltagarna och de behov som 
personalen ser när läsåret/kursen utvärderas, och insikterna vävs planeringen för 
nästa läsår/kursomgång.  
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Pandemin och all omställning ställde mycket på ända under vårterminen, och 
därför såg skolledningen behov av ett annat fokus än vanligt under 
efterarbetsveckorna i juni.  

Det kändes viktigast att utvärdera distansstudieperioden och sprida erfarenheter, 
lärdomar och konkreta tips i kollegiet. Deltagarnas synpunkter och reflektioner 
fångades av pedagogerna i samtal, men även i en enkät i slutet av våren. Enkäten 
visade tydligt att den största utmaningen för deltagarna var att de inte kände sig 
förberedda på distansundervisningen alls, och att beslutet kom så plötsligt och 
började gälla omedelbart så att de knappt hann få med sig all utrustning från 
skolan. ”Det var inte denna studieform jag valde, för den passar inte mig” var en 

vanlig kommentar från allmänkursdeltagare, medan deltagarna på vävkursen och 
trädgårdsutbildningen påtalade utmaningarna med att gå en praktisk utbildning 
som kräver specialutrustning på distans.  

Det fanns också behov av att tillsammans bearbeta och reflektera kring alla 
förändringar som skett det senaste året, och att göra ett avslut på det för att kunna 
få en nystart med ny energi och positiva förväntningar efter semestern. En 
personaldag med temat ”Att leva i förändring” ordnades under ledning av en 
psykolog. Syftet var att ge kunskap om att leva i förändring och de 
bakomliggande psykologiska mekanismerna och att få lyssna till kollegors tankar 
och känslor kring det de varit med om för att upptäcka likheter och olikheter i 
upplevelser. Dagen gav också möjlighet att reflektera kring det egna 
förhållningsättet under tider av ovisshet och hur var och en kan bidra till en god 
arbetsvardag under tider av ovisshet i framtiden. 

På allmän kurs 
Inför det andra mentorssamtalet i slutet på höstterminen följde vi upp deltagarnas 
studiesituation så att mentorerna fick ett bra samtalsunderlag. I ett digitalt 
uppföljningsdokument i OneNote noterade alla pedagoger kort det viktigaste de 
har uppmärksammat både gällande utvecklingen av studieförmågan och 
behörigheter. Utifrån dokumentet fördes sedan ett samtal mellan arbetslaget, 
behörighetssättande lärare och specialpedagog om behov av anpassningar och 
särskilt stöd och hur det bäst kan ges. 

När det gäller SeQF-arbetet så utvärderade vi förra läsårets läranderesultat och 
uppdaterade dem inför det kommande läsåret i augusti. I samband med 
deltagaruppföljningen i november/december granskade vi huruvida årets 
kursupplägg ger deltagarna möjlighet att uppnå de planerade läranderesultaten 
och om deltagaren är på väg att nå dessa.  
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2.5 Arbete för jämställdhet och mot 
diskriminering 

Fristads folkhögskola arbetar efter Folkhögskoleförvaltningens plan för 
jämställdhet och mångfald och mot diskriminering och kränkande behandling som 
bygger på Västra Götalandsregionens policy för jämställdhet och mångfald. 
Insikten om människors lika värde och rättigheter samt respekten för varje individ 
är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet och en bra arbetsmiljö. I 
Västra Götalandsregionen ska all slags diskriminering motverkas och arbetet med 
jämställdhet och mångfald bedrivas systematiskt och långsiktigt. Ett 
jämställdhetsarbete är också att synliggöra och ifrågasätta strukturer i dagens 
samhälle. 

Folkbildningen ska bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle, där kvinnor och 
män och personer med andra könsidentiteter har samma makt att forma samhället 
och sitt eget liv.  

Syftet med vår plan är att ge stöd till personal och kursdeltagare, så att 
jämställdhets- och mångfaldsfrågor genomsyrar det dagliga arbetet, och till att 
förebygga, upptäcka och bekämpa alla former av diskriminering, trakasserier och 
annan kränkande behandling. 

Under 2020 började skolledningen arbeta med jämställdhetsintegrering, dvs att 
låta ett jämställdhetsperspektiv genomsyra ordinarie verksamhetsplanering och 
kvalitetsarbete.  

Vi valde att fokusera på problemområdet ”Vissa yrkeskategorier är starkt 

könsuppdelade” och satte upp målet ”Människors val av yrke och utbildning 
påverkas inte av könsstereotypa föreställningar. Olika yrkens status och löneläge 
beror på ansvarsnivå, komplexitet och kompetenskrav, och inte på att branschen 
är mans- resp kvinnodominerad.” 

I nulägesanalysen såg vi att fördelningen mellan kvinnor och män i några 
yrkeskategorier på skolan följer ett könsstereotypt mönster. Inom kök, lokalvård 
och administration arbetade det då endast kvinnor. Det begränsar deltagarnas bild 
av framtida arbetsmöjligheter. Vi såg också att tre av branscherna som vi utbildar 
inom är starkt könsuppdelade: trädgårdsbranschen och yrkesbiodlingsbranschen 
är båda mansdominerade, medan vävningen är kvinnodominerad. 

 
Vi satte upp två verksamhetsmål: 

1. Vår personal har en viktig förebildsfunktion för våra deltagare och ska 
spegla jämställdhet och mångfald. Vid nyanställningar inom service bryter 
vi könsstereotypa mönster genom att annonsera ut och marknadsföra våra 
lediga tjänster så att fler manliga sökande hittar dem. Ifall flera sökanden 
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är lika kvalificerade och bedöms passa uppdraget lika väl, anställer vi en 
man. I slutet av 2020 hade vi möjlighet att nyrekrytera en administrativ 
koordinator, och lyckades tillsätta tjänsten med en yngre man med 
utländsk bakgrund.  

2. Genom våra yrkesutbildningar inom trädgård och biodling samt vår 
hantverkskurs inom vävning har vi möjlighet att tillföra branschen en 
bredare palett av arbetskraft och på så vis bidra till en ökad jämställdhet i 
branschen. I marknadsföringen av våra kurser når vi det 
underrepresenterade könet, och ökar antalet studerande från denna grupp. 

Av 46 sökande till trädgårdsutbildningen var 35 kvinnor och 9 män. Av 21 
antagna är 19 kvinnor och 2 män. Till yrkesbiodlarutbildningen sökte 55 kvinnor 
och 45 män. Av 23 antagna är 14 kvinnor och 9 män. Här har vi lyckats nå det 
underrepresenterade könet i marknadsföringen. Dessutom visade sig en majoritet 
av det underrepresenterade könet vara mest kvalificerade för utbildningen, och 
har därför fått plats på kursen. 

3 Regionens strategiska utvecklingsmål och 
fokusområden 

3.1 Fler i arbete genom bättre matchning 
De allmänna kurserna ger deltagarna förutsättningar för att komma in på 
arbetsmarknaden på kort och/eller på lång sikt. Under 2020 har vi haft en klass på 
grundskolenivå och fyra klasser på gymnasienivå. Efter slutfört grundskolenivå 
valde några deltagare att gå vidare till allmän kurs gymnasienivå, medan andra 
sökte till gymnasiala yrkesutbildningar. Deltagarna som blev klara med allmän 
kurs på gymnasienivå har siktet inställt på studier på högskola eller 
yrkeshögskola, men att ha slutfört studier på gymnasienivå är också 
inträdesbiljetten till mindre kvalificerade arbeten. 

De särskilda kurserna som främst bidrar till att få fler i arbete är: 

• Grundläggande trädgårdsutbildning - förbereder deltagarna för anställning 
inom park- eller kyrkogårdsförvaltning, fastighetsbolag, plantskolor, 
trädgårdsodlingar och i trädgårdshandeln  

• Undersköterskeutbildning – förbereder deltagarna för anställning inom 
äldreomsorg, på vårdcentral och sjukhus 

• Vävkursen - förbereder deltagaren för högskolestudier inom textilområdet 

En viktig förutsättning för att uppnå målet att få fler i arbete är att ge fler det stöd 
de behöver för att klara sin utbildning. Sedan januari 2019 finns både 
specialpedagog och kurator på skolan, och dessa två professioner påbörjade ett 
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samarbete med varandra och med arbetslagen främst på allmän kurs för att på 
bästa möjliga sätt fånga upp deltagare i behov av olika stödinsatser. Ambitionen 
att vidareutveckla deltagarstödet skrevs fram i verksamhetsplanen för 2020, men 
förutsättningarna för det försämrades då specialpedagogtjänsten minskades från 
100% till 60% på grund av den ansträngda ekonomin. Samtidigt ökade 
deltagarnas behov av både kurators- och specialpedagogstöd. Därför fanns det 
inte rimliga förutsättningar för att vidareutveckla deltagarstödet, utan det handlade 
snarare om att försöka upprätthålla verksamheten så gott det gick. 

3.2 Hela regionen ska växa. Jobb, 
kommunikationer samt delaktighet och 
attraktivitet i både stad och land ska öka 

Vi bidrog till detta mål genom att erbjuda internatboende som en pedagogisk 
resurs för deltagare och genom att erbjuda ett kursutbud anpassat till landsbygden. 

Internatboendet 
Internatboendet är framförallt en viktig resurs för unga vuxna med 
funktionsvariation som begränsar deras ork och energi, och denna målgrupp 
ökade på vår skola under 2020.  Boende på internatet ger dem bättre 
förutsättningar att klara sina studier när de slipper lägga energi på att pendla till 
skolan varje dag och närheten gör att de kan vila sig hemma på rasterna. Att få 
god och näringsrik mat serverad sparar också energi och den lugna, lantliga 
miljön gynnar hälsan och måendet. Av ekonomiska skäl drogs den gemensamma 
kvällsmaten i skolans matsal in fr o m höstterminen 2020, och där har vi sett en 
försämring ur ett deltagarperspektiv.  

Internatet bidrar också till deltagarnas personliga och sociala utveckling. Där ett 
bra första boende med visst stöd - många av dessa unga vuxna hade inte klarat 
flytten till en egen lägenhet direkt. Tack vare Vi-projektet kunde personalresursen 
på internatet utökas från ca 10% till 40% med start höstterminen 2020. Det 
befintliga stödet med att anordna gemensamma aktiviteter och ha en vuxen 
samtalspartner på plats en kväll i veckan kunde då kompletteras med väckning på 
morgnarna samt stöd i boendesituationen (tvätt, städ, matlagning) och i det sociala 
samspelet med andra boende. Vi ser positiva effekter av detta såväl när det gäller 
ökad närvaro i skolan som deltagarnas mående. 

Ett kursutbud anpassat till landsbygdens behov 
Två av våra kurser tillgodoser landsbygdens behov särskilt: trädgårdsutbildningen 
och yrkesbiodlarutbildningen. 

Genom trädgårdsutbildningen får kyrkogårdarna tillgång till utbildad arbetskraft i 
en tid där många anställda går i pension och få ungdomar utbildar sig inom 
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trädgård på gymnasienivå. Trädgårdsutbildningen skapar också förutsättningar för 
mer eget företagande på gårdar, t ex när f d kursdeltagare startar eget inom t ex 
(grönsaks-)odling. 15 deltagare har examinerats från denna kurs 2020. 

Yrkesbiodling kan utföras både småskaligt och storskaligt, och utbildningen 
förbereder deltagarna både för att starta eget biodlingsföretag och för att ha det 
som bisyssla, t ex för bönder. Biodling kan bidra med ett flertal produkter som 
honung, vax, pollen, drottninggelé, propolis och bigift. Vidare kan 
biodlingsföretag vara inriktade på att sälja pollineringstjänster, eftersom en 
fullgod pollinering ökar såväl skördar som kvalitet för ett flertal grödor.  

2020 har vi detaljplanerat kursen som startar för första gången den 1:a mars 2021, 
och genomfört antagning. Intresset för kursen var mycket stort: 100 personer 
sökte till de 20 platserna, och fler förfrågningar om att komma med på kursen 
med kort varsel har kommit in efter ansökningstidens utgång. De 23 deltagarna 
som antogs är redan på god väg med sin företagsidé, och kommer efter genomförd 
kurs öka företagandet på landsbygden både i Västra Götalandsregionen och i 
Halland, Skåne, Blekinge och i Stockholmstrakten. Då kursen är på distans med 
10 platsförlagda träffar i Fristad är det möjligt för deltagare från hela Sverige att 
delta, vilket gynnar biodlingsnäringen nationellt. Fristads folkhögskola erbjuder i 
nuläge Sverige enda Yrkesbiodlarutbildning.  

3.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka 
Vi bidrog till detta mål genom att bedriva allmänna, särskilda och korta kurser 
med inriktning mot kulturområdet.  

Tre av fyra profiler på allmän kurs har en tydlig inriktning mot kulturområdet: 
musik & dansprofilen, bild & keramikprofilen och digitala medier. Även i våra 
NPF-klasser erbjuds en skapandeprofil. På allmän kurs gymnasienivå integrerades 
estetiska processer även i temaperioderna, t ex för att skapa intressanta och 
varierande redovisningar. Under vissa temaperioder gjordes även museibesök. 

Fristads folkhögskola bedriver vävkurser både på grundläggande och 
påbyggnadsnivå och ger möjlighet till att avlägga gesällprov i vävning. 
Distanskurserna inom vävning ger deltagarna möjlighet att ytterligare utvecklas 
inom hantverket och att fördjupa sig i vissa aspekter, som t ex det digitala 
programmet Weavepoint, vävformgivning samt färg & tryck. 

På Växa, vår kurs för personer med intellektuell funktionsvariation används 
estetiska processer (musik, dans, drama, digitalt skapande, film, studio, bild och 
keramik) för att främja deltagarnas personliga utveckling. 

För sommaren 2020 var sex olika sommarkurser med estetisk inriktning 
planerade, men på grund av pandemin kunde endast två av dessa genomföras: 
Måla i akvarell och Möbeltapetsering. Söktrycket till alla kurser var bra, så 
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intresse finns, men vi kunde tyvärr inte hitta lösningar för att genomföra vissa av 
kurserna på ett smittsäkert sätt och fick då ställa in dessa. 

Dessutom integrerades kulturverksamheten i bildningsprocesserna på övriga 
kurser. Trädgårdsutbildningen, synkurserna samt Hälsolinjen hade i sina kurser 
varje vecka ett antal lektioner inom det estetiskt/kulturella området, t ex 
trädgårdsdesign, skapande och keramik. 

Skolan fortsatte också delta i projektet Folkbildning och kultur i samverkan vilket 
gav våra deltagare möjlighet till fördjupade kulturupplevelser och till viss del 
även ett fördjupat utövande genom t ex workshops. Pandemin begränsade dock 
tyvärr dessa möjligheter, och flera spännande planerade projekt fick läggas på is. 

3.4 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra 
Götaland ska minska 

Vi bidrog till detta mål dels genom att aktivt arbeta utifrån förvaltningens miljö- 
och hållbarhetsplan där olika yrkesgrupper på skolan ska sätta upp mål inom sitt 
kompetensområde, dels genom att erbjuda kurser inom klimat- och 
hållbarhetsområdet. 

Pedagogerna skapade olika aktiviteter med hållbarhetstema för deltagarna att 
välja emellan på en skolgemensam tid en gång i veckan, t ex att anlägga en 
kryddträdgård åt köket, att bygga gärdesgård runt våra odlingar, att odla och 
bereda lin, grönsaksodling, hönsgrupp och en påverkansgrupp som ville skapa en 
food sharing point på skolan. Vi hann ha en kick-off som gav alla inspiration, men 
hann sedan inte med mer än två gruppträffar innan pandemin satte stopp för hela 
projektet.  

Skolledningen däremot fick oväntad hjälp av pandemin med sitt 
utvecklingsområde att minska resandet, och använde sig konsekvent av digitala 
möten istället för möten som kräver långa resor.  

Kökspersonalen slutförde sin fortbildning om klimatsmart mat och nudging inom 
ramen för projektet "Klimatklivet", och omsatte det de lärt sig i praktiken. Bland 
annat möblerades det om i matsalen och vid serveringsdisken så att sallad och 
grönsaker numera kan stå längst fram, och större delen av tallriken fylls med 
växtbaserad mat innan man kommer till de animaliska produkterna. Salladsbordet 
är säsongsanpassat och säsongens grönsaker används i matlagningen – varav en 
hel del har odlats av Trädgårdsklassen. 

För att undvika matsvinn och locka fler gäster till matsalen, betygsätter de 
matsedeln varje vecka. Det som deltagarna tycker mera om ser de till att laga 
igen, medan recept som inte var populära tas bort. Deltagare som är osäker på om 
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de gillar dagens rätt får ett smakprov innan de bestämmer sig för att köpa lunch 
eller ej. 

Skolans planer på att ytterligare spetsa sin profilering inom området klimat- och 
hållbarhet fick läggas på is på grund av alla andra mer brådskande frågor kring 
utredningar och ekonomi samt pandemin. Däremot fortsatte vi marknadsföringen 
av och förberedelserna inför den första kursstarten av vår nya kurs "Yrkesbiodling 
och dess biprodukter", den enda yrkesbiodlarutbildningen i hela Sverige. 

3.5 Styrelsen för folkhögskolornas uppdragsmål 

3.5.1 Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser 
för en folkbildning som speglar mångfalden i 
samhället. 

Skolans breda kursutbud är tänkt att möta mångfalden av behov och så många 
målgrupper i samhället som möjligt. Vi erbjöd (ut-)bildningsmöjligheter för t ex: 

• deltagare med andraspråksbakgrund (Allmän kurs) 

• deltagare med funktionsvariation – främst psykisk ohälsa, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning samt 
synskador (Hälsolinjen, Växa, Allmän kurs, Anpassningskurser för 
synskadade) 

• individer som vill byta yrke (Trädgårdsutbildning, Undersköterska, 
Yrkesbiodling) 

• personer med hantverksintresse eller önskan om att förbereda sig inför 
högskolestudier inom textilområdet (Vävkursen) 

Åldersspannet bland våra deltagare är stort - från 18 upp till 100 år -, och de har 
mycket varierande bakgrund och erfarenhet. Vi är stolta över den naturliga 
integrationen som sker mellan olika individer och grupper på skolan. 

Sedan nedläggningen av Svenska för invandrare och Etableringskursen i början av 
2020 finns dock inte längre några nyanlända på skolan, och det minskar också 
tillströmningen av deltagare från andra länder till våra allmänna kurser. 
Framförallt saknar vi den multikulturella atmosfären och de lärandemöjligheterna 
detta gav.  

Mångfalden riskerade att minska ytterligare ifall anpassningskurserna för äldre 
synskadade också hade lagts ner på grund av ekonomiska skäl, men efter 
utredning beslutade styrelsen att ha dessa kurser kvar. Tyvärr har målgruppen 
ändå haft begränsade möjligheter att gå kurserna under 2020 då de tillhör 
riskgruppen och därför har fått hålla sig isolerade i hemmet.   
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Det har blivit uppenbart under 2019 och 2020 att de ekonomiska resurserna för att 
bedriva kurser för målgrupper med funktionsvariation inte räcker till för att täcka 
kostnaderna, och att en skola inte har råd att bedriva för många sådana kurser – 
även om det är dessa grupper som behöver insatserna mest och sådana kurser 
ligger helt i linje med folkhögskolans uppdrag. Här hotar ekonomin skolans 
möjlighet att bidra till mångfaldsmålet. 

Skolan har också genomfört flera olika distanskurser inom vävning och 
detaljplanerat distanskursen i yrkesbiodling som startar i mars 2021. 
Distanskurser möter en annan typ av mångfaldsbehov och ökar tillgängligheten av 
våra kurser över hela landet samtidigt som distansdeltagarna inte bidrar till den 
dagliga mångfalden på skolan på samma sätt som deltagarna på de platsförlagda 
kurserna. 

3.5.2 Folkhögskolorna är attraktiva resurser för 
kulturverksamhet och kulturutbildningar på 
lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Vävkursen har under ett antal decennier verkat och utvecklats inom det estetiska 
området. Detta har gjort vävkursen erkänd i vävkretsen på nationell nivå. Kursen 
har också lockat deltagare från både Norden och övriga Europa. 

Genom olika distanskurser inom det textila området (t ex färg & tryck, 
vävformgivning, weavepoint och bindningslära) har vi ökat tillgången till 
vidareutbildning inom ett större geografiskt område. 

Sjuhärad är ett nav i den textila kulturen i Västsverige. Fristads folkhögskola 
samverkar både med kulturaktörer som t ex Textilmuséet i Borås, 
Textilhögskolan, Rydals museum och Väv i Väst samt med tillverkare inom 
textilindustrin.   

Kulturkvällar som vanligtvis arrangeras både för allmänheten och skolans 
deltagare har inte kunnat genomföras som planerat på grund av pandemin.  

3.5.3 Folkhögskolorna bedriver eftertraktade 
kurser på grundskole- och gymnasienivå. 

Fristads folkhögskola bidrog till detta mål genom att genomföra: 

• Allmän kurs, grundskolenivå 

• Allmän kurs, gymnasienivå 

• Allmän kurs, gymnasienivå med NPF-profil - för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra som är i behov av en lugn 
studiemiljö och individuellt anpassade studier 
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4 Resultaträkning med noter 

Utfall 2020 Fristads folkhögskola 
  

     
RESULTATRÄKNING Utfall Budget Avvikelse Utfall 

tkr 2020 2020 2020 2019 

          

Statsbidrag 17 905 17 691 214 18 076 
Regionbidrag 9 324 9 551 -227 8 959 
Försäljning utbildning/projekt 1 175 1 791 -616 734 
Övriga intäkter 2 498 3 790 -1 292 5 189 
Summa intäkter 30 902 32 823 -1 921 32 958 
          

Löner 

-15 
286 

-17 

817 2 531 -17 209 
Sociala avgifter -6 933 -8 254 1 321 -7 922 
Övr. pers.kostnader  -176 -101 -75 -215 
Övr.ext.kostnader  -1 738 -1 771 33 -2 566 

Övr.int.kostnader -6 248 -6 141 -107 -5 998 

Avskrivningar  -437 -426 -11 -430 

Summa kostn. 

-30 
818 

-34 
510 3 692 -34 340 

          
Nettokostn. 84 -1 687 1 771 -1 382 
          
Fin.intäkter 2 0 2 1 
Fin.kostnader -7 -9 2 -8 
          
RESULTAT  79 -1 696 1 775 -1 389 
          
Intäkter      
Organisationsbidrag 1140     
Verksamhetsbidrag 9721     
Språkschablon 363     
Förstärkningsbidrag 2804 776 återfört från 2019, 200 ska återbet 2020 

Volymbidr extra platser  -76 avser 2019 återbet 2020  
Särskilt utbildningsstöd SPSM 2 390     
Etableringskurser 163 Utbet 2019, avser 2020   
Korttidsutbildade 352 1 avseende 2019 utbet 2020  
Yrkeskurser 337     
Personalanknutna statsbidrag 711     
Summa statsbidrag 17 905     
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Regionbidrag 9 324     
Ersättning från deltagare 1 322     
Mobilitetsstöd 85     
Övriga bidrag 0     
Projekt/Uppdrag 1 176     
Kurs-, konferens-, vandrarhem, övrigt 1 090     
Summa övriga intäkter 12 997     

      
Intäkter totalt 30 902     
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