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1 Sammanfattning 
Verksamheten på Göteborgs folkhögskola har under året i hög utsträckning 
präglats och påverkats av pandemin. Stora delar av verksamhetsåret har 
undervisningen bedrivits på distans. Det har medfört ett nytt arbetssätt och drivit 
på utvecklingen av digital kompetens. Personalen har tagit sig an omställningen 
på ett beundransvärt sätt. Tekniken har kompletterats och workshops har 
anordnats kontinuerligt för att utveckla de pedagogiska metoderna och för att dela 
med sig till varandra.   

Ledningen har under hela året arbetat mycket med att bevaka nya riktlinjer och 

göra anpassningar för att minska smittspridningen. Det har varit nödvändigt att 
hyra in ytterligare lokaler på Campus Nya Varvet för att kunna sprida ut 
verksamheten. Samverkan med de fackliga representanterna har varit god för 
löpande kommunikation kring anpassningar i arbetsmiljön.  

Den verksamhet som planerats för 2020 har trots förändrade arbetssätt 
genomförts. Dock har många av de gemensamma aktiviteterna som vanligtvis 
kännetecknar vår skola fått ställas in.  

Under året har det tillkommit en vårdbiträdeskurs efter beslut från regeringen om 
nya deltagarveckor för yrkesutbildningar. Skolan är en del av VI-projektet som 
delvis finansieras av ESF. Skolan deltar tillsammans med 19 kommuner och flera 
folkhögskolor i Västra Götalandsregionen. Det vänder sig till unga vuxna utan 
arbete eller studier (UVAS).  

Skolans rektor, som arbetat med annat uppdrag inom kommunen under drygt ett 
halvår, återgick i tjänst. Nya medarbetare rekryterades kopplat till de nya 
uppdragen för vårdkursen, ESF-projektet och för att ersätta pensionsavgångar. 
Sjuktalen är på samma låga nivå (3,40%) som tidigare och beror främst på ett 
fåtal personers långtidssjukskrivningar. 

Under 2020 har Göteborgs folkhögskola haft ökade lokalkostnader och ökade 
kostnader för datorer och digitala hjälpmedel pga anpassningar i undervisningen 
som varit nödvändiga under pandemin. Detta tillsammans med minskat 
volymbidrag från VGR har medfört att resultatet landade på -678 tkr. I januari 
2021 fick folkhögskoleförvaltningen ersättning för sjuklönekostnader för 2020 
och detta medförde att förvaltningen gjorde ett positivt resultat om 92 tkr 2020. 

2 Inledning 
Skolans vision: Göteborgs folkhögskola ska genom bildning och utbildning 
utmana och ge verktyg för förändring och skapa delaktighet för ett demokratiskt 
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och solidariskt samhälle. Genom att bedriva en hållbar och kvalitativ verksamhet 
vill vi vara ledande inom folkbildningen. 

Göteborgs folkhögskola är en av landets största folkhögskolor och är en 

dagfolkhögskola. Den startade 1967 och är geografiskt belägen vid Nya Varvet 
sedan 1989 och har även haft verksamhet i Biskopsgården sedan 1997. Skolan är 
politiskt och religiöst obunden och har tillsammans med 5 andra folkhögskolor 
Västra Götalandsregionen som huvudman. Bildningsuppdraget genomsyrar 
verksamheten och varje läsår startas upp med en introduktion för alla deltagare 
kring begreppet bildning. 

Göteborgs folkhögskola har en stor allmän kurs med en kombination av 
sammanhållna studier, inslag av teman, knutna till en klass och individuella val.  
Utöver allmän kurs har skolan särskilda kurser med estetiska inriktningar och 
flera yrkesutbildningar. Skolan har en interkulturell profil med ett 
språkutvecklande arbetssätt då hälften av deltagarna har en annan bakgrund än 
svensk.  

På Nya Varvet finns utöver en stor allmän kurs en studiemotiverande 
folkhögskolekurs (SMF), fritidsledarutbildning, stödassistentutbildning, 
filmproduktionsutbildning, teater/skådespelerikurs och en yrkeskurs för att arbeta 
med hundar. Här finns också matsal och café samt administration, vaktmästeri, 
och ledning som servar hela skolan.  

I Biskopsgården finns en stor Sfi verksamhet och allmän kurs både på grund och 
gymnasienivå samt en vårdbiträdeskurs. Där finns en samordnare och 
vaktmästare. Lokalerna inrymmer ett kök och utrymmen med mikrovågsugnar 
och kylskåp för medhavd mat. Lokalerna ligger i anslutning till 
stadsdelsbiblioteket som nyttjas frekvent.  

Alla klasser arbetar med inkluderande studiegrupper där tyngdpunkten på 

studiestöd finns på gruppnivå. Att bibehålla ett inkluderande arbetssätt, då allt fler 
deltagare har särskilda behov, är en utmaning. Det förutsätter att studiegrupperna 
är blandade och att deltagarstödet inriktas på differentiering och tillgänglighet i 
lärandemiljön för alla.  

En stor omorganisation inom Göteborgs stad har nyligen trätt i kraft där 
stadsdelsnämnderna har ersatts av facknämnder. Det tar tid att upparbeta nya 
kontakter för fortsatt gott samarbete med kommunen.  

Skolan har en stor potential att utveckla verksamhet på kvällar, helger och 
eventuellt även sommartid i samverkan med andra aktörer. Bra lokaler i en 
fantastisk miljö är en möjlighet att ta tillvara. 
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2.1 Folkhögskolans organisation 

2.1.1 Förvaltningsorganisation  
Folkhögskoleförvaltningen är organiserad enligt skissen 

Folkhögskolekansliet stöttar skolorna inom ekonomi, HR, administration, IT, 
kommunikation mm. En samordning mellan skolorna sker i förvaltningens olika 
ledningsgrupper och samordningsgrupper. Ledningsgruppen består av alla 
rektorer, HR-funktionen och leds av förvaltningschef. Chefsgruppen består av alla 
förvaltningens chefer och leds också den av förvaltningschef. Det finns dessutom 
en rad grupper med uppdrag att samordna och utveckla olika områden inom 
förvaltningen.  

2.1.2 Skolans organisation 

Skolans ledning består av rektor, två biträdande rektorer och en samordnare.  
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Ledningsgruppen arbetar tätt tillsammans och med sina huvudansvarsområden. 
Samordnaren hanterar löpande frågor på filialen i Biskopsgården. 

Ledningen träffas som regel varje vecka i syfte att arbeta med strategiska frågor 
och fatta beslut i linje med vårt uppdrag. Det är även ett forum för visst 
informationsutbyte, avrapportering och löpande hantering av operativa frågor. 

Var fjärde vecka möter ledningsgruppen en personalrepresentant för varje kurs 
vid s.k. pedagogisk samordning. Syftet är att säkerställa likvärdighet kring 
kvalitet på alla våra kurser, identifiera gemensamma aktiviteter och främja 
samarbete över kursgränserna. 

De pedagogiska arbetslagen är i allmänhet organiserade runt klasser eller kurser. 
Gemensam mötestid finns schemalagd för alla pedagoger onsdag och fredag 
eftermiddag, då de löpande möts i olika konstellationer. Då finns även möjlighet 
för gemensam kompetensutveckling, ämnesträffar och utvecklingsarbete. 

I övrigt finns arbetslag för intern service, administration och deltagarstöd som 
servar hela skolan. Det finns en IKT grupp som samordnar utvecklingen av de 
digitala verktygen. Dessa grupper möts regelbundet enligt mötesschema.  

Personalen är indelad i och driver ett antal utvecklingsgrupper som löper under 
året med uppdrag kopplat till verksamhetsplanen.  

Samverkan sker med återkommande medarbetarsamtal, LSG och APT.  

2.2 Genomförda kurser 

2.2.1 Allmän kurs  

Nya Varvet 
Allmän kurs på Göteborgs folkhögskola är uppdelad i tre årskurser. Två klasser i 
åk 1, fyra klasser i åk 2 och fem klasser i åk 3 med olika inriktningar (College, 
Berättelser, Människans villkor, Natur och Musik). Utöver klasstimmarna som 
utgör ca hälften av schemat kan man välja att läsa matematik, engelska och ett 
eller flera valämnen. Det studerar ca 185 deltagare på allmän kurs Nya Varvet  

Läsåret 2020 har präglats av pandemin. Efter att allmän kurs gått över på distans i 
mars månad slutade en större andel deltagare än normalt eftersom de hade svårt 
att klara övergången till distansstudier. Under höstterminen kunde skolan bättre 
förbereda deltagarna på att en del av studierna skulle bedrivas på distans. Skolan 
kunde erbjuda utlåning av datorer och IT-stöd i början av terminen till de som 
behövde. Kommunikationen med deltagarna har under hösten gått snabbare och 
enklare på grund av en väl inarbetad hantering av Teams. Under höstterminen har 
allmän kurs prioriterat undervisning på skolan i de ämnen deltagaren läser med 
sin klass och i ämnen där inte deltagare från olika grupper möts. Deltagare som 
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har svårt att studera hemma har erbjudits att sitta på skolan och sköta sin 
distansundervisning därifrån. Deltagarstödet har haft en viktig roll i att hela tiden 
följa upp och stödja deltagare som behövt extra stöd i studierna. Det har fungerat 
förvånansvärt bra att ha enskild handledning på Teams. De deltagare som har 
slutat under hösten har gjort det av olika skäl och avhoppen har inte varit fler än 
normalt. 

Lärarna på allmän kurs har under året arbetat mycket med att utveckla sin 
undervisning och på att prova och använda ny teknik som är anpassad för 
distansundervisning. T ex att spela in genomgångar, filma räkneexempel, bilda 
studiegrupper för deltagarna så de kan stödja varandra bättre, genomföra 
hemlaborationer och använda sig av flipped classroom.  De har under ht 20 även 
genomfört workshops och fått fortbildning i kooperativt lärande. Genom att 
använda sig mer av dessa arbetsformer ser vi att alla deltagare blir mer delaktiga i 
klassens arbete och grupparbeten fungerar bättre. 

Det ämnet deltagarna har svårast att klara på distans är matematiken. Skolan har 
därför köpt in nya Ipads som kan användas som whiteboards för att underlätta 
genomgångar och handledning i matematik och i de naturvetenskapliga ämnena. 

Pedagogiken på allmän kurs utgår från gruppen. Därför lägger lärarna vid 
kursstarten stor vikt på att skapa ett gott gruppklimat där deltagarna ska känna sig 
trygga och delaktiga i studierna. Det ska vara naturligt att ta ansvar för gruppen 
och stötta varandra. 

Klasserna har överlag fungerat bra under höstterminen. Men under vårterminen 
behövdes mycket extrastöd i en klass. Gruppens sammansättning var utmanande. 
Lärarna erbjöds handledning. Därför är intervjuerna i antagningsprocessen viktiga 
för att skapa grupper med stor mångfald. 

Genom regelbundna klassråd/kursråd och utvärderingar vid terminsslut har 
deltagarna kunnat påverka arbetsformer och hur studierna i grupper ska 
organiseras. En modell som använts är RAFT (role, audience, forms, and topic)  
Under året har flera grupper regelbundet gjort utvärderingar med bland annat 
Forms, där det går lätt att göra snabba/korta utvärderingar och man får en tydlig 
överblick och sammanställning. Alla lärare som ger behörigheter genomför vid jul 
ämnessamtal med sina deltagare för att följa upp hur studierna fungerar och hur 
deltagaren ligger till när det gäller att uppnå behörighet i ämnet.  

Jämställdhet finns med i undervisningen och ämnen som tas upp problematiseras 
utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Ibland väljer lärarna istället att ta upp 
jämställdhetsfrågor i ett speciellt tema som t ex ett Suffragett-tema på 
inriktningen College. När grupperna jobbar med litteratur väljer de gärna 
kvinnliga författare och ett kvinnligt perspektiv. På inriktningen Berättelser väljs 
litteratur som berör varierade samhällsfrågor såsom klimat, genus, klass, 
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normkritik, sexualitet mm.  I de naturvetenskapliga ämnena försöker lärarna lyfta 
fram både kvinnliga och manliga forskare i lika hög grad. Man tar även upp hur 
det ser ut inom forskarvärlden vad gäller könsfördelningen och diskuterar varför 
det ser ut som det gör. Vid kursstarten tas skolans regler och förhållningssätt upp 
utifrån diskrimineringsgrunderna. Under höstterminen har lärarna på allmän kurs 
diskuterat olika förhållningsätt när det sker kränkningar i klassrumssituationer. De 
har tagit fram gemensamma strategier för att bemöta detta. 

Allmän kurs med inriktning Måltid/lokalvård 
Den ettåriga Allmänna kursen med inriktning måltid och lokalvård riktar sig till 
personer som står långt ifrån arbete och har försörjningsstöd. Kursen är inte CSN 
berättigad och antagning sker i samarbete med Göteborgs kommuns 
försörjningsstöd.  

Kärnan i undervisningen är att förbättra språkkunskaper och att utveckla de 
enskilda deltagarna och samarbetet i gruppen. Deltagarna är med och planerar 
undervisningen som ofta utgår från deras frågor och önskemål. Praktiskt deltar de 
alltid i hur och vad de ska tillaga i köket till skollunchen som de ansvarar för en 
gång i veckan. Utöver praktisk och teoretisk undervisning i måltid och lokalvård 
ingår yrkessvenska, samhällskunskap och friskvård.  

Nytt för höstterminen har varit det ökade fokuset på yrkessvenska. 
Undervisningen i köket och svenska planeras och genomförs genom olika 
språkutvecklande metoder. I samhällskunskapen har undervisningen fokuserat på 
hur Sverige som land fungerar. Exempelvis har frågor kring demokrati, 
massmedia, skatter, lagar, jämställdhet och hedersrelaterat våld diskuterats.  

Eftersom omställningen till distans gick så fort på vårterminen hade inte lärarna 
möjlighet att introducera deltagarna ordentligt i Teams utan de kommunicerade 
istället via WhatsApp och telefon. 

15 deltagare fullföljde kursen läsår 19/20. Minst fyra har fått anställning efter 
avslutad kurs. Under hösten studerade 16 personer på kursen. De sista veckorna 
på höstterminen gick skolan in i en ny period av distansundervisning, denna gång 
i Teams. En lärare undervisade ”cook along” i Teams; läraren visade de olika 

momenten hemma i sitt kök och deltagarna lagade samma mat hemma i sina egna 
kök. Det uppskattades mycket av deltagarna.  

I vanliga fall har deltagarna praktik under två veckor på hösten. På grund av 
pandemin har det inte gått att genomföra och vi hoppas istället på längre 
praktikperioder våren 2021. Kursen har fortsatt samarbetet med regionservice, 
som bidrog med en föreläsning i Basala hygienrutiner.  
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Allmän kurs Biskopsgården 
På skolans filial i Biskopsgården studerar 40 deltagare på allmän kurs i två 
klasser. En klass läser på grundskolenivå och en klass på gymnasienivå, åk 1 och 
2 integrerat. En majoritet av deltagarna på allmän kurs i Biskopsgården har inte 
svenska som modersmål. Studiehandledningen på hemspråk är därför en viktig 
del i undervisningen 

Ett stort fokus läggs på svenska som andraspråk. Många deltagare behöver 
framförallt träna på att skriva. I år har lärarna på grundskolenivån varierat den 
träningen med kreativt skrivande, där deltagarna får lära sig om dramaturgi, göra 
kortare och längre skrivövningar, skapa karaktärer och träna gestaltning. Utöver 
skrivträning innebär övningarna värdefullt förhandlande (samtal om vad som ska 
ske, vad som är en rimlig konsekvens osv.) och samtal om hur människors 
egenskaper och erfarenheter kan påverka deras agerande.  

Från och med höstterminen provar allmän kurs grund i Biskopsgården 
möjligheten att läsa engelska eller mer svenska som andraspråk. Anledningen till 
detta är att det tidigare visat sig svårt för nybörjare i engelska att utvecklas både i 
svenska och engelska innan svenskan utvecklats till en god nivå.   

Deltagare som slutade efter grundkursen på vårterminen gick bla. vidare till arbete 
inom äldrevården, kurs på Arbetsförmedlingen, yrkesutbildning på Komvux, 
studier på annan folkhögskola och föräldraledighet.  På Allmän kurs - 
gymnasienivå fortsätter många deltagare med ett tredje och sista studieår på Nya 
Varvet eller söker kortare yrkesutbildningar.   

Liksom övriga kurser har allmän kurs i Biskopsgården påverkats av anpassningar 
utifrån Covid-19. Distansstudierna under våren utgick mycket från utskickat 
material, telefonsamtal, undervisning via Whatsapp och mail. I början av hösten 
förbereddes deltagarna på en eventuell ny distansperiod med genomgång och 
träning i Teams.  

Alla klasser har Demokratitid, vilket är möte där deltagarna får diskutera aktuella 
frågor på skolan, lyfta saker de vill förändra eller komma med förslag. Deltagarna 
har främst haft frågor som rör schemat (tider, ämnens placering) och matematiken 
men har även lyft önskan om att göra samtals-promenader och ha gemensam fika. 
När det gäller undervisningen så sker en löpande dialog med deltagarna om främst 
studiernas former, men även till viss del innehåll. 

Jämställdhetsarbetet har under året framförallt varit i form av materialval och 
lärarnas löpande fokus på dessa frågor. I ämnen som privatekonomi, det politiska 
systemet i Sverige är det självklart att jämställdhet är en del av studierna. I ett 
tema ” Människans samhälle” i åk 1/2 genomförde klassen en filmvecka, online, 
med filmer från MRF, Mänskliga rättigheter. Där filmen “And then vi danced” 

gav upphov till bra samtal om homosexualitet.  
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2.2.2 Särskild kurs 

Fritidsledarutbildning  
Fritidsledarutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning med 
profilen fritid i storstad. Kursen hade totalt 32 deltagare under våren fördelat på 
två klasser och i juni avslutade 17 deltagare utbildningen och fick sitt 
examensbevis. Skolan antog 17 deltagare till åk 1 ht 20. Under året avbröt 3 
deltagare sin utbildning, av personliga skäl eller att de inte nådde målen för 
utbildningen. 

Deltagarna på Fritidsledarutbildningen har stor vana att arbeta i Teams. Därför var 
övergången till distansstudier inte så svår när det gäller de teoretiska momenten. 
De praktiska momenten och praktiken har däremot blivit påverkade och 
anpassningar i schemat och förändringar för tex studieresan under vt 20 har 
behövt göras. 

Under året har pedagogerna fortsatt att utveckla strukturen för det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Åk 1 har gjort sin praktik 3 veckor på heltid 
följt av 3 dagar i veckan istället för som tidigare 3 veckor på heltid följt av 1 dag i 
veckan. (Summan är fortfarande totalt motsvarande 6 veckor). Även det moment 
som kallas PPU (personlig professionell utveckling) har fortsatt att utvecklas 
inom ramen för mentorsarbetet och handlar till stor del om studieteknik och 
yrkesrollen. Det har skapats en tydligare struktur för till exempel individuella 
samtal med deltagarna.  

Arbetslaget har också planerat och utformat en kursplan för den nya 
fortbildningen på distans för yrkesverksamma fritidsledare, som startar vt 21. 

Den struktur som kursen har för studerandeinflytande är individuella samtal, 
klassråd, deltagande i kursråd och utvärderingar av varje moment på utbildningen. 
I år var deltagarna tex med och påverkade hur de praktiska momenten i 
utbildningen skulle genomföras, när skolan gick över på distans. 

Utöver att Fritidsledarutbildningen har Genus som ämne på schemat är 
grundstommen i hela utbildningen förhållningssätt och bemötande. Arbete med 
jämställdhet finns i flera av kursens moment såsom ledarskap, barn och 
ungdomsidrott, kulturmöten, Fritid i storstad mm. 

Folkhögskolekurs inriktning stödassistent  
Göteborgs folkhögskolas Stödassistentutbildning är en ettårig yrkesutbildning på 
gymnasienivå för arbete inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

19 deltagare startade utbildningen. En har avbrutit studierna. Två deltagare under 
hösten har varit tidigare studerande på kursen som behövde komplettera vissa 
delar för att bli godkända. Gruppen är mycket välfungerande och har en jämn 
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könsfördelning. Lärarna har medvetet arbetat med att skapa en bra gruppdynamik 
i klassen. 

Lärarna har under året fortsatt arbetet med att utveckla kommunikationsämnet 
med en ny pedagog i delen där deltagarna lär sig använda Tecken som stöd, 
TAKK. Ledningen och lärarna har också arbetat med frågan om skolan ska 
ansöka om att ansluta utbildningen till Vård- och omsorgscollege. Som ett led i 
detta också byta namn till vårdbiträde med inriktning funktionsnedsättning och 
över möjligheterna att erbjuda ett påbyggnadsår till undersköterska. 

Klassen har regelbundna klassråd och en tipskanal i Teams där deltagarna kan 
lämna förslag på undervisningsmoment och gästföreläsare. Inför uppgifter och 
nya moment stämmer lärarna av med deltagarna om de är nöjda med upplägget.  

Frågor som rör jämställdhet kopplas naturligt till delar av undervisningen där 
detta är relevant.  

Teater/skådespeleri och teaterproduktion  
Kursen är en ettårig utbildning för att undersöka och utveckla ett scenspråk. På 
grund av pandemin var stora delar av vårens undervisning på distans och sceniskt 
arbete ersattes av videoproduktion och lektioner via internet. 12 deltagare 
slutförde sina studier i juni och har sökt sig vidare till liknande studier, till 
Teaterhögskolan eller pedagogiska utbildningar. 

Kursen hade 55 sökande till höstens 15 platser. Coronapandemin gav en 
annorlunda antagningsprocedur. Istället för antagningsprov och intervjuer på plats 
på skolan, genomfördes intervjuer per telefon. De sökande skickade in korta (2-3 
minuter) videoinspelningar av monologer/dikter. Till slut antogs 9 kvinnor. 4 
män, 1 ickebinär till kursen. 

Höstterminens undervisning genomfördes enligt kursens plan, i teaterlokalen med 
gruppen på plats. Pandemins utveckling har gjort att de publika evenemangen 
(uppspel, förställningar) har genomförts i stort sett utan publik. Istället så har 
skolans deltagare kunnat se filmad teater på vår - och höstavslutning. 

Arbetet med utvecklingen av en tydlig kursprofil inriktad på färdighetsträning i 
skådespeleri och improvisation har varit i fokus. Inför läsåret 20/21 har 
utvecklingsarbetet varit något mer inriktat på skådespelarkursens samarbete och 
integrering med skolans särskilda kurs för filmproducenter. 

Den kursbeskrivning/kursplan och det veckoschema kursens pedagoger förberett 
och fördelat sinsemellan, kan i alla dess delar påverkas och förändras och 
utvecklas av deltagarna. Verktygen för det är återkommande utvärderingar, samtal 
och diskussioner under terminens gång.  

Ett självklart inslag i en skådespelares verktygslåda är en både bred och fördjupad 
medvetenhet och kunskap om begrepp som jämlikhet, mångfald och jämställdhet. 
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Detta som en förutsättning för att förstå och på ett trovärdigt sätt kunna gestalta 
rollkaraktärers inställning på scen i frågor som dessa. Under hösten 2020 skedde 
ett särskilt arbete kring HBTQ-frågor väckta av deltagare som i sitt eget liv 
genomgår en förändring av könsidentitet och genomlever processer som påverkar 
vardagslivet. Detta är ett annat exempel på frågor som bör/ska bearbetas av 
personer med scenisk gestaltning som yrke. En halv temadag för skolans personal 
blev en konkret följd av arbetet (oktober-20). 

Filmproduktionsutbildning  
Filmproduktionsutbildningen är en ett till tvåårig eftergymnasial utbildning för att 
utveckla ett filmberättande. Vårterminen påverkades av Coronapandemin och 
handledningen av slutprojekten i grupp, skedde istället individuellt på distans. 
Visningen av slutfilmerna sköts på från maj till september. Under våren avslutade 
13 deltagare åk 1 och 7 deltagare åk 2 sina studier på filmproduktion. 7 av 
deltagarna i åk 1 fortsatte till åk 2. Resterande deltagare frilansar inom 
filmbranschen (gör beställningsfilmer, är med i filmprojekt, gör långfilm) Två har 
gått vidare till studier på Akademin Valand och dokumentärfilmlinjen på Öland. 

Det var ovanligt högt söktryck till höstens kurs och många var mycket 
kvalificerade. Det var svårt att ha uppsökande rekrytering pga Coronapandemin, 
men det blev ändå en bra spridning i grupperna. Kursen har velat få in fler 
kvinnliga sökande för att bidra till en ökad jämställdhet inom filmbranschen. Åk 1 
har 14 deltagare varav 10 är kvinnor, 3 män och 1 ickebinär. 4 st har bakgrund i 
länder utanför Europa. Åk 2 har 7 deltagare varav 3 är kvinnor och 4 är män. 
Kurserna har inte haft några avhopp. 

Som ett led i att göra filmproduktionsutbildningen mer synlig på skolan visades 
deltagarnas filmer på miljötemadagen, för Allmän kurs och på vårens digitala 
skolavslutning. Samarbetet med teaterklassen har utvecklats och deltagarna gör 
kortfilmer ihop med mer gemensam förberedelsetid än tidigare.  

Deltagarna har regelbundna klassråd, en representant i kursrådet och individuella 
utvecklingssamtal.  

Att ha kvinnliga lärare och gästlärare betyder mycket. Av de filmer som visas 
under utbildningen är mer än hälften gjorda av kvinnliga filmare. Filmkanon 
(vilka filmer som visas i undervisningen) spelar en jätteviktig roll för jämställdhet 
inom film.  

För att få fler kvinnliga sökande till kursen ändrades ansökningskriterierna. 
Deltagarna behövde inte skicka in arbetsprov i form av en film utan skulle istället 
beskriva en filmidé. Kursen har tidigare haft övervägande män i klasserna men nu 
är det tvärtom. Bland de filmer som visas under utbildningen är det noga med att 
olika genus och perspektiv är representerade. 
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Yrkesutbildning inriktning hund  
Under hösten har skolan haft en hundkurs på 19 veckor med 17 deltagare 
(samtliga kvinnor). På kursen varvas praktik och teori och deltagarna får en 
gedigen grund i ämnet hund. Utbildningen leder till att deltagarna blir 
hunddagisföreståndare enligt Länsstyrelsens krav och de har också möjlighet att 
certifiera sig i Nosework. Trots pandemin har undervisningen kunnat ske på plats, 
med vissa anpassningar. Noseworkcertifieringen fick dock skjutas på till våren 
2021, enligt beslut från Svenska Nosework klubben. Under hösten har två 
deltagare avbrutit kursen p.ga personliga skäl. 

Eftersom kursen i år var en del av Vi projektet, var målgruppen ungdomar mellan 
18-24 år som inte hade gymnasiebehörighet eller var utan arbete. Ett av målen i 
Vi projektet är att ungdomarna ska förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller 
studier. Utvärderingarna visade att deltagarna har varit mycket nöjda med kursen 
och det har varit hög närvaro. Just den höga närvaron har gjort att deltagarna har 
kunnat stötta varandra på olika sätt och stämningen har varit god i klassen. Att 
utbildningen handlar om hundar och att deltagarna har kunnat ta med sin egen 
hund har varit positivt eftersom det är deras stora intresse. Att arbeta med hund 
ger även ett ökat ansvar och man bygger rutiner, något som ger positiv effekt på 
självkänsla och sociala behov. Deltagarna har också fått stöd i form av ökad 
lärartäthet och individuell handledning. Citat från deltagare ”Kursen har hjälpt 

mig att hålla huvudet ovanför vattnet”, ”För första gången är det roligt att gå till 

skolan”  

Efter utbildningen har tre av deltagarna fått arbete på hunddagis och några 
planerar att starta eget. Arbetsmarknaden ser bra ut efter att pandemin är över.  

Deltagarna har haft regelbundna klassråd där de fått göra sin röst hörd och haft 
möjlighet att påverka utbildningens innehåll. Bland annat har de kunnat påverka 
föreläsningarnas struktur och längd så att alla har kunnat delta utefter sina behov. 
Även lokalanpassningar har gjorts. 

Vårdbiträde med språkstöd 
Kursen är ny och startade vid höstterminen med extra statliga medel för 
yrkesutbildningar inom vård och omsorg. Kursen är tre terminer och motsvarar 
första delen av en undersköterskeutbildning. Deltagarna har möjlighet att läsa på 
Sfi D nivå och SAS grund samtidigt och inkluderat med vårdämnena. Ytterligare 
språkstöd och yrkessvenska erbjuds dessutom. Det var ont om tid i 
antagningsprocessen. Samtliga sökande intervjuades och 16 deltagare antogs, 10 
kvinnor och 6 män. Gruppen består av blandade åldrar, etniciteter och 
yrkeserfarenhet. En stor del av gruppen har samma modersmål vilket underlättat i 
undervisningen och gruppsammanhållningen. Många har låg studievana och andra 
hinder för lärandet, vilket varit en utmaning. Under höstterminen har tre deltagare 
avbrutit sina studier på grund av arbete och familjesituation.  
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Deltagarna har fått introduktion till vården, inblick i hur vården fungerar i Sverige 
samt vad det innebär att arbeta som vårdbiträde. De har fått öva på både 
bemötande och kommunikation. Svenska undervisningen har utgått från 
kurslitteraturen och följt vårdämnenas planering. De har arbetat med fördjupning 
av texter, ordförståelse och studieteknik. Deltagarna har kunnat påverka 
undervisningen med vissa lektionsupplägg och redovisningsmetoder. Detta har 
bidragit till ett bättre studieklimat i klassen.  
Jämställdhet i vården utifrån ett teoretiskt perspektiv har berörts i kursen. 

Anpassningar utifrån situationen med Covid har gjorts under hösten. 
Distansstudierna från och med december var en utmaning för samtliga. Skolan har 
tillhandahållit datorer till alla deltagarna och huvudsakligen haft lärarledda 
lektioner på Teams. Den digitala kompetensen i klassen är ojämn och grunderna 
behöver repeteras.  

Mycket utvecklingsarbete är pågående. Ett metodrum är under uppbyggnad och 
lärarna deltar i ett nätverk i VGR med andra vårdutbildningar. En ansökan om 
certifiering inom Vård och omsorgscollege, VOC, är pågående. Utbildningen 
uppmärksammades i ett reportage i VGRs interna tidning Arbetslust. 

2.2.3 Uppdragsutbildning 

Svenska för invandrare  
Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården har under året haft Sfi kurser på B, C 
och D nivå. De har deltats in i tre grupper med totalt ca 75 deltagare. En 
övervägande del av deltagarna står långt ifrån arbetsmarknaden och har låg 
skolbakgrund. Efter avslutad Sfi D-nivå brukar ett 15-tal deltagare per läsår 
fortsätta på allmän kurs, grundskolenivå. Övriga fortsätter oftast till arbete eller 
olika yrkesutbildningar. Under 2020 har 26 deltagare blivit godkända på Sfi. Det 
är färre än tidigare år. Det beror bland annat på att deltagare från andra kurser 
räknats in i statistiken, tex etableringskursen, och dels på att progressionen har 
varit långsammare med distansundervisning. 

Övergången till distansundervisning under våren blev en stor utmaning för Sfi 
verksamheten. En betydande del av deltagarna saknade förutsättningar att studera 
hemma. Många hade inte tillgång till datorer, bra uppkoppling och hade inte 
heller tillräckliga digitala kunskaper. Det fanns också svårigheter att få studiero i 
hemmiljön. Undervisningen bedrevs mestadels via deltagarnas smarttelefoner. 
Whats App var många bekanta med och det användes till största delen. Det 
fungerade men hade brister. Klass-blogg användes även som komplement i 
undervisningen.  

Många hade svårt att anpassa sig och följa med i undervisningen och det 
påverkade deras progression. Fler än vanligt fick avbrottas pga. dålig närvaro.  
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Nationella prov gjordes inte under våren på grund av pandemin. Ett fåtal fick 
godkänt på C-kursen och kunde flyttas över till nästa nivå. D-kursen tränade på 
gamla utgångna nationella prov och färre än vanligt kunde visa progression. 

När höstterminen startade var alla bättre förberedda. Sfi grupperna fortsatte med 
distansundervisning en dag i veckan. Nyvunna digitala färdigheter upprätthölls. 
Dock var oron för smittspridningen av Covid -19 stor och många var ängsliga för 
att komma till skolan. Succesivt började Teams introduceras även för Sfi 
deltagarna. Trots vissa problem med både teknik och kunskap har det skett en 
enorm kompetensutveckling och undervisningen på distans utvecklas hela tiden.  

Studiehandledningen på modersmål har utökats med ytterligare ett språk. Skolan 
erbjuder nu studiehandledning i turkiska, somaliska, arabiska och persiska. 
Samarbetet och planeringen med övriga lärare blir hela tiden bättre.  

Bedömning har diskuterats mycket och utmanat pedagogerna. Det har varit 
svårare att följa kunskapsutvecklingen och göra avvägningar om avbrott och byte 
av grupp. 

Kontinuerlig antagning är en annan utmaning. Ett tydligare system för hur och när 
nya deltagare tas emot är eftersträvansvärt. Till exempel att ta in flera nya 
deltagare åt gången, ungefär var femte vecka och i samband med det starta ett nytt 
arbetsområde. 

2.2.4 Genomfört antal deltagarveckor summerat 
per kurstyp 

Kursutbud folkhögskola 
(deltagarveckor) 

Genomfört antal 
deltagarveckor 
2019 

Därav 
deltagarveckor i 
samverkan med 
kommun 

Genomförda 
deltagarveckor 
2020 

Därav 
deltagarveckor i 
samverkan med 
kommun 

Allmän kurs 9375 629 9462 610 

Särskild kurs 3639 1666 3392 1223 

Korta kurser     

Kulturprogram     

Summa deltagarveckor 
inom ordinarie statsbidrag 

13014 2295 12854  

Studiemotiverande 
folkhögskolekurs 

728  804  

Yrkesutbildningar   282 282 

     

Summa tillfälliga uppdrag 
från Folkbildningsrådet 

728  1086  

Uppdragsutbildningar     

Svenska för invandrare (Sfi) 2531  2531  

Summa 
uppdragsutbildningar och 
Sfi 

2531  2531  

Summa totalt antal 
deltagarveckor 

16273  16471  
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2.2.5 Antal deltagare per termin uppdelat på kön 
  Vårterminen 2020 Höstterminen 2020 

 kvinnor män kvinnor män 

Allmän kurs 
grundskolenivå 

30 7 28 8 

Allmän kurs 
gymnasienivå 

115 97 123 112 

3 Verksamhetsåret  
Ledningsgruppen blev fulltalig igen. I mars återanställdes den tidigare rektorn 
efter ett drygt halvår med en av de biträdande rektorerna som tillförordnad. I 
augusti tillträdde ny samordnare för verksamheten i Biskopsgården. Vissa 
justeringar gjordes då för att förtydliga ansvarsområden och hur 
medarbetaransvaret fördelas. En ny samarbetsyta, SOFIA, introducerades för att 
succesivt tas i bruk och ersätta G- mappen. Här finns nu en gemensam yta att 
arbeta med ledningsfrågor, administration och deltagarstöd som möjliggör 
transparens, delaktighet och bidrar till ordning och reda.  

Den pågående Corona pandemin, som blev allt mer påtaglig, medförde att all 
undervisning övergick till distans, över en natt, den 18 mars. Per definition har 
skolan egentligen bedrivit fjärrundervisnig, dvs deltagarna har följt sitt ordinarie 
schema. Trots att viss förberedelse fanns, följdes beslutet initialt av påfrestningar 
och osäkerhet. Datorer lånades ut och alla skulle nu i skarpt läge få teknik att 
fungera och samtidigt prova ett nytt arbetssätt. Det har varit oändligt hjälpsamt att 
skolans IT pedagog tillsammans med vaktmästeriet har funnits till hands med 
både teknisk och pedagogisk support. På det hela taget har det skett en gigantisk 
kompetensutveckling på IKT sidan under året. Ett stort lärande har pågått och 
pågår både bland deltagare och personal. Olika moment i undervisning på distans 
är säkerligen här för att stanna! 

Omdömessättningen på allmän kurs gjordes på distans med lärarna uppkopplade 
och blev oväntat bra genomfört. Även sommaravslutningen fick ske digital med 
inspelade sommarhälsningar. Det kändes väldigt annorlunda i vår relationstäta 
verksamhet. 

På senvåren utlyste regeringen extra medel för yrkesutbildningar och en öppning 
kom för folkhögskolor att bedriva vård- och omsorgsutbildningar. Det blev full 
fart att ansöka om att få starta en vårdbiträdesutbildning med språkstöd i 
Biskopsgården. Beviljad ansökan kom i början på juni och då vidtog ett intensivt 
arbete med att rekrytera personal, annonsera, anta deltagare och planera för en ny 
kurs. 16 deltagare med svenska som andra språk har kunnat påbörja en 
yrkesutbildning och samtidigt komplettera Sfi D och SAS grund. 
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Vi projektet som finansieras av ESF och riktar sig till UVAS (unga vuxna utan 
arbete eller studier) sjösattes under våren. Två kurser startades på hösten; 
Hunddagisföreståndare och allmän kurs med Hälsa/Café inriktning. Genom 
projektet kunde vi anställa en socialpedagog för att stödja målgruppen både i och 
utanför klassrummet.  

Deltagarstödsgruppen, DSG, har hittat en form för effektivt samarbete med 
varandra och med övrig personal. En nyrekryterad kurator jobbade in sig fint och 
hittade vägar till samverkan med socialpedagogen kring närvaroarbetet. Ett större 
grepp har tagits för att även rikta deltagarstöd vid behov till alla kurser.  

Höstterminen kunde startas upp på plats med alla kurser, vilket var betydelsefullt 
för att få ihop grupperna och introducera skolan och kurserna. Dock var oron stor 
i uppstarten. Alla behövde förhålla sig till Covid -19 med alla riktlinjer och 
rekommendationer. En handlingsplan togs fram med många anpassningar för att 
undvika trängsel och bidra till minskad smittspridning. Allt gemensamt ströks ur 
planeringen, det gjordes förskjutningar i schemat, kurser och klasser 
utlokaliserads till olika hus och till olika delar av skolan. Deltagare uppmanades 
att fika och äta i klassrummen. Allmän kurs övergick till halvdistans redan från 
början. Möten övergick allt mer till distans. 

Kommunikation har varit särskilt viktigt under 2020, med mycket resonemang 
kring strategier, uppmaningar och rekommendationer. Personalen har varit 
beundransvärd som bidragit med lösningar till uppkomna situationer med stor 
uppfinningsrikedom. De har undervisat hemifrån med symptom, med deltagarna 
på plats i skolan, deltagare med symtom har varit uppkopplade hemifrån och alla 
varianter. Personalens arbetsmiljö har kartlagts och följts upp kontinuerligt. 
Samverkan med de fackliga representanterna och skyddsombudet har varit väldigt 
betydelsefullt för att finna rätt åtgärder och anpassningar i handlingsplanen. 

I november blev verksamheten allt mer ansträngd med ökad smittspridning och 
hantering av Covidsjuka både i personalen och deltagarna. Skolan hade inga 
utbrott utan enstaka insjuknade i olika grupper. Kontakten med förvaltningen och 
smittskyddet i VGR i frågan blev allt mer intensiv.  När verksamheten åter gick 
över till heldistans två veckor innan jul blev det en lättnad. Under 
distansundervisningen har viss flexibilitet funnits och anpassningar som 
möjliggjort fysisk närvaro för praktiska moment och för riktade stödinsatser för 
enskilda deltagare. Året slutade med ännu en digital avslutning.  

Det har varit en sorg att inte mötas i blandade grupperingar som ju är 
folkhögskola. Lärandet har varit stort inom andra områden och det är svårt att 
överblicka konsekvenserna av 2020. Somligt har inte varit bra men somligt 
upplevs till och med som bättre!  
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3.1 Studerandeinflytande och 
studeranderättsliga frågor 

I början av varje läsår informeras alla deltagare om skolans studeranderättsliga 
standard och vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa gås 
igenom och diskuteras i klasserna och följs sedan upp på skolans kursråd. Genom 
regelbundna klassråd och kursråd (en gång per månad) har alla deltagare på 
skolan haft möjlighet att påverka i olika skolfrågor och att träna sig på 
demokratiska arbetsformer. Klassrådsrepresentanterna tar med sig frågor till 
kursråden där de kan framföra förslag på förändringar till skolans ledning. Frågor 
som lyfts 2020 är t ex behov av datorer, fysisk arbetsmiljö, priserna i fiket, 
resursbehov i olika ämnen och förslag på temadagar. Trots distansundervisningen 
har tiderna för kursråden legat fast. Fysiska träffar är såklart att föredra men 
Teams har också fungerat. 

Genom utvärderingar i varje ämne vid terminsslut och klassvis/kursvis vid 
läsårets slut har deltagarna kunnat påverka arbetsformer och hur studierna i 
grupperna ska organiseras. Inflytandet på undervisningen ligger framförallt i 
formen och vid val av olika fördjupningsarbeten och teman. Ofta presenterar 
lärarna idéer som deltagarna spinner vidare på och de är öppna för nya inslag och 
aktiviteter som föreslås. Detta betyder att kurserna formas efter deltagarna 
intresse. Folkhögskolans sätt att undervisa, genom dialoger/samtal öppnar upp för 
deltagarinflytande på ett självklart sätt. Lärarna är uppmärksamma på talutrymmet 
i klassrummet, och försöker få alla att komma till tals. 

Vid vårens utvärderingar ställdes ett antal gemensamma frågor till alla kurser på 
skolan i form av en digital enkät som sedan analyserades och förslag på 
förbättringsområden togs fram. Bland annat framkom önskemål om att alla lärare 
skulle göra på samma sätt på Teams när det gällde information och uppgifter. 
Detta genomfördes sedan under hösten med gemensamma riktlinjer för varje kurs.  

3.2 Kvalitetsarbete 
Göteborgs folkhögskola har arbetat med kvalitetsarbetet utifrån nedanstående årshjul. 
Årshjulet omfattar allt som rör kvalitet på skolan som tex planering av verksamhet, 
FBR villkor, arbetsmiljöarbete, utvecklings- och fokusområden, deltagar- och 
kursutvärderingar. Fokusområdena skapades utifrån verksamhetsplanens mål och har 

följts upp två gånger under året i arbetslagen och i utvecklingsgrupperna. Deltagar- 
och kursutvärderingar gjordes i slutet av vårterminen. Inför nytt verksamhetsår 
utvärderades målen på APT och i ledningsgruppen. Utvecklingsarbetet på kurserna 
utvärderades i arbetslagen. Utifrån detta gjordes sedan gemensamma bedömningar 

hur långt vi nått och hur vi skulle jobba nästa läsår.  
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Utvecklingsarbetet på kurserna finns beskrivet under punkt 4. Nedanstående 

fokusområden har redovisats under Regionens strategiska mål och fokusområden (10) 
och under styrelsen för folkhögskolornas uppdragsmål (11). 

3.2.1 Fokusområden: 
• Arbeta aktivt med att implementera ny miljö- och hållbarhetsplan  

• IT strategi  

• Utveckla skolans kulturverksamhet  

• Fördjupa ett språkutvecklande arbetssätt  

• Utveckla ett väl fungerande deltagarstöd  

Inom arbetsmiljön har fysisk och psykosocial arbetsmiljö följts upp och arbetats med 

i handlingsplanen enligt årshjulet. Fokus i år har varit säkerhetsarbetet och att 
kartlägga hot och våld på skolan med hjälp av en enkät och på ett APT då skolan fick 
hjälp av personal från Säkerhet och beredskap inom VGR. Handlingsplanen för hot 

och våld och krisplanen uppdaterades och rutiner förbättrades. På grund av 
pandemin har skolan anpassat verksamheten efter Covid 19 och därför 
kontinuerligt följt upp arbetsmiljön för all personal. Enkäter kring distansarbete 
har gjorts, arbetsmiljön har diskuterats på APT, i lokal samverkan och i 
individuella samtal och har anpassats efter situationen.   

Göteborgs folkhögskola är också med i en gemensam kvalitetsgrupp för VGR:s 
sex folkhögskola. 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. Under året har kvalitetsgruppen ägnat sig åt att beskriva, jämföra 
och granska antagningsprocessen för allmän kurs på de olika skolorna och fick 
genom det arbetet syn på förbättringsområden för sin egen skola.   

Efter att under många år gemensamt ha analyserat FB kvalitetsenkätens svar 
föreslog kvalitetsgruppen att VGR skolorna inte skulle delta i FB kvalitetsenkäten 
vt 2020, eftersom enkäten inte längre gav någon ny input till 
verksamhetsutvecklingen. VGR skolorna inväntar istället den nya 
folkhögskoleenkäten. Skolorna brukade också genomföra fokussamtal med 
deltagarna med frågor som var kopplat till enkäten. Planer fanns på att ta fram en 
ny frågeställning, men detta lyckades inte framför allt p.ga pandemin. 
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Årshjul kvalitetsarbete Göteborgs folkhögskola

4 Regionens strategiska mål och
fokusområd en

4.1Fler i arbete genom bättre matchning

Bedriva allmän kurs
Efter avslutad allmän kurs - gymnasienivå brukar ca 70% av deltagarna på
Göteborgs folkhögskola söka vidare till studier på Yrkeshögskola eller Högskola
/universitet. Ett litet antal deltagare söker till kortare yrkeskurser på
gymnasienivå. Resterande söker arbete. Vi ser en trend att fler deltagare än
tidigare söker till Yrkeshögskola.

På vår Allmänna kurs med inriktning måltid/lokalvård fullföljde 15 deltagare
kursen. Minst fyra har fått anställning efter avslutad kurs. På grund av pandemin
är detta en lägre siffra än tidigare år. Deltagarna hade svårt att få
arbetsplatsförlagd praktik då många arbetsplatser inte tog emot praktikanter vilket
gjorde att möjligheterna att få kontakt med presumtiva arbetsgivare minskade.

Bedriva särskilda kurser
Fr itidsledarutbildning- Övervägande del (95%) av deltagarna som tog examen
på Fritidsledarutbildningen i våras har fått jobb. Det är skola och öppen
verksamhet som fortfarande är de stora arbetsgivarna. Under 2020 har
pedagogerna på Fritidsledarutbildningen utformat en fortbildning på distans för
verksamma fritidsledare. Under hösten antogs 15 deltagare till kursen som startar
i januari 2021. Kursen är på 25% och deltagarna kommer att fördjupa sig i tre
olika block; Demokrati och samhälle, Grupprocess och konflikthantering, Projekt
och arrangemang.
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Kort redovisning av arbetet i
utvecklingsgrupperna
Årsredovisning
FBR villkor
Arbetsmiljö, LSG, APT

Redovisning och utvärdering
utvecklingsarbeten
Deltagarutvärderingar
Kursutvärderingar
FBR villkor
Arbetsmiljö, LSG, APT

Fortsatt arbete i
utvecklingsgrupperna
Fokussamtal deltagare
Budget/verksamhetsplan
FBR villkor
Arbetsmiljö, LSG, APT

Uppstart och val av
utvecklingsgrupper
Verksamhet/projekt
FBR villkor
Arbetsmiljö, LSG, APT,
medarbetarsamtal
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Filmproduktionsutbildning vill möta bristen på filmarbetare i Västsverige. De 
flesta i åk 1 gick vidare till åk 2. Majoriteten av deltagare som gick ut åk 2 har 
startat eget företag. Totalt har 11 deltagare enskild firma. Detta är vanligt inom 
filmbranschen eftersom det är svårt att få en anställning. 

Yrkesutbildning med inriktning hund vill utbilda fler hunddagisföreståndare. 
Efter utbildningen har 3 av deltagarna fått arbete på hunddagis och några planerar 
att starta eget. Arbetsmarknaden ser bra ut efter att pandemin är över. Eftersom 
många personer har skaffat hund under pandemin, kommer det att finnas en stor 
efterfrågan på hunddagis när alla återgår till arbete på plats. 

Vårdbiträde med språkstöd skapar möjligheter att studera svenska och en 
yrkesutbildning på samma gång. Vårdbiträden arbetar inom äldreomsorg, som 
stöd till personer med funktionsnedsättning samt inom hälso- och sjukvård. Det 
finns idag ett stort behov av personal inom vården och deltagarna har därför stora 
möjligheter att få jobb efter utbildningen. 

Vidareutveckla ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor 
Lärarna och administrations- och servicepersonal är de viktigast personerna för att 
se, bemöta och stödja deltagarna varje dag. Utöver det finns en 
deltagarstödsgrupp, DSG med specialpedagogiska, psykosociala, hälsofrämjande 
och studievägledande kompetenser. Deras uppgift är att tillsammans med 
deltagare och personal skapa förutsättningar för goda, tillgängliga lärmiljöer på 
organisations-, grupp-, och individnivå. De ska i största möjligaste mån arbeta 
hälsofrämjande och proaktivt, fokusera på möjligheter och undanröja eventuella 
hinder för lärandet. Eftersom skolan har ett inkluderande förhållningssätt i alla 
grupper kräver det generellt stöd som DSG bidrar till utvecklingen av.  

Under året har gruppens roll tydliggjorts. Måldokumentet har reviderats och 
kommunicerats på allmän kurs. Deltagarstödet i Biskopsgården har synliggjorts 
och försiktigt hittat en struktur. Hemsidan har uppdaterats med aktuella 
kontaktuppgifter. Ett rullande schema där DSG:s medlemmar träffar varandra i 
olika konstellationer varje vecka har effektiviserat arbetet. Syftet är att fånga upp 
enskilda deltagare och grupper med stödbehov så tidigt som möjligt. Detta 
arbetssätt har bidragit till att vi har kunnat nå fler deltagare och att vi i större grad 
har kunnat fokusera på förebyggande insatser.  

Det skolsociala arbetet har ökat. Fler aktiviteter har kommit till stånd som fångat 
upp deltagare i form av rast verksamhet, digital fika, promenader och öppen 
skola. Närvaroarbetet har hittat en form och funnit ett tydligare samarbete mellan 
deltagarstödet och mentorerna. Syftet har varit att öka närvaron och minska 
avhopp. Vid höstterminens slut hade 30 personer av ca 185 på allmän kurs Nya 
Varvet mer än 30% frånvaro. Dessa får brev eller blir kontaktade på annat sätt, 
några förväntas avbryta sina studier. 
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Ett arbete med att öka tillgängligheten i våra klassrum pågår. Bland annat finns nu 
en tydlig tavelstruktur i klassrummen där tider för lektionen, raster, ämne och 
lärare finns tydligt beskrivet. Lärarna använder bildstöd för att förtydliga om det 
är enskilt arbete, par eller i grupp. Mallar finns i varje klassrum för att strukturera 
VAD man ska göra, med VEM man ska arbeta, NÄR ska det vara klart, HUR ska 
jag göra det osv.    

Ett arbete pågår också för att differentiera undervisningen. Istället för att anpassa 
för varje individ anpassas själva uppgiften så den kan passa alla. Differentierad 
undervisning innebär att uppgiften görs så att den kan varieras i tid, tempo, 
omfattning och utifrån intresse. Deltagaren kan välja gällande tid, tempo, omfång 
och efter intresse.  

På organisationsnivå har skolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling uppdaterats och drogpolicyn har diskuterats. Gruppen har börjat arbeta 
i en gemensam säker samarbetsyta, SOFIA, där dokument enkelt kan nås och 
arbetas gemensamt med.  

Samarbetet med den närliggande vårdcentralen fungerar väldigt bra. Ett antal 
deltagare har listat sig och där fått hjälp. Skolans kurator har fått vägledning i 
komplicerade ärenden och råd vilka vägar som är möjliga för olika utredningar. 
Arbete pågår nu för att etablera kontakt med ytterligare en vårdcentral på liknande 
sätt. 

Skolans kurator deltar i ett nätverk för kuratorer på alla 22 folkhögskolor i Västra 
Götaland. Kuratorerna på de 6 regionägda folkhögskolorna erbjuds gemensam 
handledning en ggr/månaden. Under hösten har Vara och Göteborg deltagit, 
Billströmska ansluter till våren. Skolans specialpedagog har under hela hösten 
haft handledning med ett arbetslag en ggr/veckan. Medel hade beviljats från 
SPSM för extern handledning för 2020. Tyvärr kunde det inte genomföras p.ga att 
digital kompetensutveckling har behövts prioriteras p.ga pandemin.  

Som ett led i jämställdhetsarbetet ordnades kompetensutveckling för all personal 
om HBTQ frågor. Särskilt i fokus var en av diskrimineringsgrunderna, 
könsöverskridande uttryck. Det blev en uppskattad dag med många frågor och 
samtal. Dagen initierades av deltagare på skolan. 

Arbeta aktivt med allas möjlighet att vara medskapare i lärande, 
folkhögskola och samhälle 

Skolan är en del av Vi projekt. Det startade i augusti 2020, ägs av VGR 
Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF. Projektets mål är att unga 
som varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och 
närma sig jobb eller studier. Projektet erbjuder en palett av vägar till jobb- och 
utbildningsmöjligheter. Den psykiska ohälsan är utbredd bland målgruppen och 
en viktig del i projektet är att fler ska få kännedom om vården. Utgångspunkten 
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för Vi-projektet är att unga ska ha egenmakt över sin livssituation och vara 
delaktiga i att forma ett inkluderande samhälle.  

Målet är även etablera en hållbar förstärkt samverkan mellan VGR, 
kommunalförbund, kommuner, utbildningsanordnare och andra projektpartners 
över tid. Genom ett medskapande arbetssätt vill vi skapa grunden för en förståelse 
av hur samhället förändras och även lära oss mer om orsakerna till att så många 
unga exkluderas från arbetsmarknaden. Vi-projektet ska söka en samsyn kring en 
främjande bemötandekultur för att möta unga personer med respekt i ögonhöjd, 
ett jämlikt möte där individen är subjekt i sin egen utveckling och inte objekt för 
projektinsatsen. 

Projektet knyter an till "Fullföljda studier" och andra framgångsrika satsningar 
som drivs av Västra Götalandsregionen och kommunerna. 

Göteborgs folkhögskola startade som en del i Vi projektet två kurser. En kurs var 
ett jobbspår för att arbeta med Hundar. Se punkt 4.6.  Den andra var en ettårig 
inriktning på allmän kurs på gymnasienivå, café och hälsa. Förutom att studera 
grundläggande ämnen är deltagarna i skolans café en eftermiddag i veckan och får 
lära sig hur det är att jobba i café. Dessutom ingår friskvård och hälsa för att få 
verktyg att må så bra som möjligt. Kursen är två terminer och deltagarna studerar 
i en mindre grupp. 

15 deltagare antogs efter intervjuer där intresse och behov fanns. Deltagarna var i 
genomsnitt väldigt unga och flera kom direkt från gymnasiet. Många i gruppen 
hade mycket stora behov. Detta ledde till att resurser disponerades om och 
lärartjänster ändrades. I princip har det krävts två lärare i gruppen hela tiden för 
att svara mot de behov som fanns.  

Som en följd av deltagandet i Vi kunde skolan i augusti projektanställa en 
socialpedagog. Detta har förstärkt skolans deltagarstöd och blivit en viktig kugge i 
det socialpedagogiska arbetet framförallt under detta på många sätt oroliga och 
annorlunda år. 

Inom Vi projektet finns en del som är kompetensutveckling för personal. Den 
benämns som MSP – den medskapande processen. Tanken är att MSP ska löpa 
under projekttiden och komma med inspel en gång i månaden om UVAS. Om hur 
vi ska göra alla delaktiga och stärka unga vuxna att äga sin framtid. Tyvärr har 
inte så många kunnat delta som planerat på grund av allt merarbete kring 
distansundervisningen. Dock har några deltagit. Det resulterade bland annat i en 
Framtidsverkstad om att utveckla vårt arbete runt UVAS.  
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4.2 Hela regionen ska växa. Jobb, 
kommunikationer samt delaktighet och 
attraktivitet i både stad och land ska öka 

Skapa kompetensutvecklingsmöjligheter inom flera områden för 
medarbetare som vill utveckla digital kompetens.  

Ett av målen för året var att utforma en IT strategi för skolan och utifrån den 
erbjuda personalen kompetensutveckling. På grund av behovet att snabbt ställa 
om till distansstudier p.ga pandemin, blev situationen istället den omvända. 
Behovet av snabb digital fortbildning var mycket stort. Detta ledde till att i stort 
sett alla anställda har deltagit i kompetensutveckling inom digital teknik och 
IS/IT. Skolans IT pedagog och IT-grupp planerade snabbt upp 
fortbildningsmöjligheter för personal och IT support för deltagare för att 
undervisningen skulle kunna ske på distans. Datorer och digitala hjälpmedel 
köptes in så att alla deltagare hade möjlighet att låna hem datorer. Fortbildning för 
personal har skett på olika sätt men främst i form av större möten (på plats i 
början men online senare) samt individuellt på plats eller online. Personalen har 
under året också erbjudits fem it-workshopstillfällen. Tre på Nya varvet samt två i 
Biskopsgården. Dessa har främst baserats på ett kompetensutvecklingsbehov 
inom Teams och Office365. Det har skett ett stort kunskaps-och erfarenhetsutbyte 
under workshopen då pedagogerna delat med sig av sina erfarenheter till 
varandra. Kollegialt lärande har skett både i formella och informella möten bland 
annat i chattrådar på Teams. Metoder för att stötta grupper och enskilda deltagare 
digitalt har förbättrats. 

På grund av årets speciella arbetssituation har arbetet med IT-strategin istället fått 
diskuteras löpande. It-gruppen har påbörjat arbetet med att strukturera upp 
inköpsprocessen samt förtydliga och fördela IT-supporten på skolan. Det har 
också blivit tydligare under året vilka program och system, pedagogerna bör 
använda sig av i undervisningen och vilken kompetensutveckling som krävs för 
att klara distansstudier på ett tillfredställande sätt både för deltagare och personal.  

4.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka 

Bedriva särskilda kurser med inriktning mot kulturområdet  
På skolans Teaterkurs och Filmproduktionsutbildning har ett av målen varit att 
erbjuda deltagare på skolans alla kurser teaterföreställningar och filmvisningar. På 
grund av Coronapandemin har det varit svårt med publika evenemang. Istället har 
filmad teater och filmer erbjudits deltagare på avslutningar och i undervisningen. 
Film- och teater har samarbetat och gjort kortfilmer tillsammans. Under 2020 har 
teaterkursen utvecklat ett samarbete med inriktningen Berättelser från samtiden på 
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Allmän kurs, som också har sina lokaler i kulturhuset Durken. Mindre 
teaterföreställningar har kunnat visas för klassen. Tyvärr har inga externa 
evenemang varit möjliga förutom filmvisning på bio Capitol i september/oktober 
under strikta covidanpassningar. 

Bedriva allmän kurs med inriktning mot kulturområdet  
På allmän kurs Nya Varvet har deltagarna haft många möjligheter att välja till 
ämnen i sitt schema med inriktning mot kultur som: foto/Photoshop, bild och 
form, musikverkstad, teater och ämnet kultur/litteratur.  

Klasserna brukar varje år gå på teater, museer och andra föreställningar. På grund 
av pandemin har mycket av detta inte gått att genomföra. Istället har de fått se på 
föreställningar och museibesök “on line”. Våra traditionella specialveckor där 

många deltagare brukar välja ämnen med inriktning mot kultur har också fått 
ställas in.  

Vår musikinriktning kunde ändå under året genomföra flera spelningar i matsalen 
för skolans deltagare men för ett begränsat antal (50 personer). 

På Berättelser från samtiden i åk 3 har inriktningen utvecklat ett samarbete med 
skolans teaterinriktning. Inriktningen har även besökt en fotoutställning om 
gatufotografi som inspiration för deltagarnas egna bilder av staden Göteborg.   

Integrera kulturverksamheten i bildningsprocesserna 
Skolan har fortsatt samarbetet med FOKIS (Folkbildning och kultur i samverkan) 
och har genomfört aktiviteter för deltagarna i samverkan med Borås 
Textilmuseum och Röda Stens konsthall. Deltagarna har också erbjudits att delta i 
olika evenemang på kulturinstitutioner inom VGR, både digitalt och på plats då 
det varit möjligt. På allmän kurs har målet varit att organisera undervisningen så 
att deltagarna även kan välja estetiska redovisningsformer. Deltagarna har 
redovisat med estetiska uttrycksformer som film-, dans- och teaterpresentationer 
innan undervisningen gick över på distans. Därefter har pedagogerna behövt hitta 
nya redovisningsformer som passar det digitala formatet. Till exempel har 
deltagare skapat film som de har delat i Teams. 

4.4 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra 
Götaland ska minska 

Arbeta aktivt med att implementera förvaltningens miljö- och 
hållbarhetsplan   

Personalen har tidigare arbetat fram miljömål och aktiviteter för varje arbetslag 
och tillsammans gjort prioriteringar för skolan. Deltagarna på varje kurs har tagit 
fram miljömål och aktiviteter som de ska arbeta med under läsåret. Bland annat 
har det lett fram till fler vegetariska rätter i köket, källsortering i klassrummen, 
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cykelskola, förslag på miljöteman i undervisningen mm. Målet är att få till en 
beteendeförändring till förmån för ett hållbart liv. Som ett led i detta ingår det 
alltid arbetsområden med tema miljö- och hållbarhet för klasserna på allmän kurs.  

I februari ordnade miljögruppen tillsammans med lärarna på allmän kurs en 
mycket uppskattad klimattemadag för hela skolan med föreläsare från Chalmers 
och Extinction rebellion. Filmkursen bidrog med egna filmer som visades under 
dagen. I september förberedde Biskopsgårdens lärare och personal tillsammans en 
medverkan i Global strike for future. En del av de aktiviteter klasserna planerat 
har dock fått skjutas fram till 2021. 

Miljögruppen har tillsammans med intern service fortsatt arbetet med att förbättra 
sopsorteringen med fler och bättre sopsorteringskärl på skolan.  

En grupp pedagoger har under året deltagit på möten med ”Klimatnätverket 

folkhögskolor” och tagit del av deras idébank. Pandemin har lett till att fler i 

personalen cyklar till arbetet. En beteendeförändring vi tror kommer att fortsätta. 
På grund av distansundervisningen och nya arbetssätt där deltagarna får texter 
digitalt har också antalet utskrifter minskat rejält. 

Erbjuda kurser inom klimat- och hållbarhetsområdet  
Skolan har som mål att det i alla kurser på skolan ska ingå moment och teman 
inom miljö- och hållbarhet. T ex har Filmutbildningen gjort kortfilmer med 
miljötema som visats för deltagare och personal. I naturkunskapsämnena på 
allmän kurs är miljö- och hållbarhetsmålen något man ägnar stor vikt vid. Genom 
att jobba ämnesövergripande med andra ämnen i klasserna belyser vi dessa 
områden från många olika håll.  

Sedan flera år har Göteborgs folkhögskola en miljögrupp där deltagarna 
tillsammans med en lärare avsätter gemensam tid en gång i veckan för att arbeta 
praktiskt med att förbättra miljön på skolan. Sedan i höstas kan de också räkna in 
en lektionstimme för detta i sitt schema. Detta läsår ingår 10 deltagare i gruppen. 
De har under året skött skolans klädbytarhörna, ordnat återvinningskärl till 
skolans allmänna utrymmen och odlat kryddor i matsalen. På grund av 
distansundervisningen har gruppen inte kunnat vara lika aktiv som vanligt. 

En utvecklingsgrupp i personalen har under året arbetat fram ett kursinnehåll för 
ett nytt valbart ämne på allmän kurs. En samhällslärare och en naturvetarlärare 
kommer från och med höstterminen 21 att arbeta tillsammans med ämnet. 
Pedagogerna kommer att utgå ifrån ett bredare hållbarhetsperspektiv som 
innefattar både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter, och ifrån att 
människans val av livsstil spelar roll för miljöpåverkan.  
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4.5 Styrelsen för folkhögskolornas uppdragsmål 

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

Utvecklar och sprider arbetet med interkulturell pedagogik i samverkan 
med kommuner och civilsamhälle. 

Göteborgs folkhögskola beskrivs ofta med en interkulturell profil. Genom åren 
har profilen belysts på olika sätt genom pågående utvecklingsgrupper om 
flerspråkighet och ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Det finns ett 
behov av att återkommande diskutera och fördjupa vår gemensamma förståelse av 
interkulturell pedagogik. Vid höstens medarbetarsamtal samtalade vi om hur alla 
våra medarbetare uppfattar skolans profil. Det finns anledning att under 2021 
fortsätta detta arbete. 

Tre av skolans utvecklingsgrupper har arbetat med språkutvecklande arbetssätt. 
Framför allt har de arbetat med att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla 
ämnen, utveckla multimodal undervisning (film, foto, hands-on) och 
studiehandledning på hemspråk. 

Språket är det främsta verktyget i alla skolämnen och lärare har arbetat med att ha 
tydliga språk- och kunskapsmål. Lärarna tydliggör skillnaden mellan 
vardagsspråk och skolspråk, ämnesspecifika ord och vardagliga ord och hjälper 
deltagarna att hitta strategier för att lära sig. Deltagare kan ha tillräckliga 
kunskaper från sina hemländer men kunskaperna är på modersmålen. Modersmål 
och studiehandledning är därför en viktig resurs i andraspråksinlärningen.  

Två språkveckor som tema genomfördes tillsammans i Biskopsgården för alla 
kurser där. Då uppmärksammades deltagarnas hemspråk, de jobbade med att 
skriva texter i olika genres, läste texter för varandra, gjorde studiebesök på 
biblioteket och hade en föreläsning om flerspråkighet i samarbete med Göteborgs 
universitet. 

Pedagogerna på Måltid/lokalvårdskursen har planerat och genomfört olika 
språkutvecklande metoder i köket. De har arbetat med uppgifter som är 
multimodala (bildsekvenser och filmer) och går från det konkreta till det abstrakta 
för att de ska fungera i heterogena grupper. 

Bedriver en väl etablerad uppdragsverksamhet med Arbetsförmedlingen. 

SMF 
Göteborgs folkhögskola fick ersättning för 59 SMF-deltagare under 2020. Skolan 
har ett väl fungerande samarbete kring SMF med arbetsförmedlingen och med 
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folkhögskolorna i Göteborg genom vårt gemensamma nätverk GFN (Göteborgs 
folkhögskolornas intressenätverk). Trots detta har det krävts mycket arbete för att 
kunna fylla vissa av kurserna under året. Skolan strävar efter gemensamma 
kursstarter för deltagarna och att de bildar en egen grupp i de ämnen gruppen 
studerar. Vi finner att detta skapar en bättre grupprocess och ett bättre lärande för 
deltagarna än att ha löpande antagning som många skolor tillämpar. Av de 59 
deltagarna har 28 sökt vidare till allmän kurs på skolan. 8 personer fullföljde ej 
kursen på grund av arbete, andra studier eller ohälsa. På grund av pandemin och 
arbetsförmedlingens beslut att undervisningen endast i undantagsfall får ske på 
plats har samarbetet och aktiviteter med andra kurser på skolan varit mindre än 
normalt. Deltagarna har ändå haft möjlighet att läsa engelska med allmän kurs och 
på den kurs som började i augusti kunde deltagarna välja till ett valämne från 
allmän kurs. 

Ämnen som ingår i SMF-kursen är svenska/tema, samhälle, 
matematik/naturkunskap, engelska, friskvård, skapande och studiestrategier. I 
ämne studiestrategier har gruppen tillsammans försökt att på olika sätt ringa in 
vad det är som påverkar vår studieförmåga och hur den påverkas av studiemiljön. 
Deltagarna har fått öva på ordförståelse och olika tillvägagångssätt för att bättre 
förstå olika former av text. Resterande del av kursen har fokuserat på olika typer 
av anteckningstekniker, lässtrategier samt skrivövningar. 

4.5.2 Bedriver uppdragsverksamhet med hög 
kvalitet och som en väl integrerad del av 
folkbildningsverksamheten 

Sfi  
Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården bedriver Sfi på uppdrag av 
Vuxenutbildningen i Göteborgs stad. Sedan länge är Sfi verksamheten väl 
integrerad med folkhögskolans övriga kurser. Lärarna samarbetar runt 
gemensamma teman och deltagarna möts över kursgränserna dagligen på raster 
och har med jämna mellanrum aktiviteter tillsammans. Det är vanligt att Sfi 
deltagare studerar vidare först på allmän kurs grund och sedan på gymnasienivå. 
Flera deltagare byter över till Nya Varvet det sista året för att fullfölja 
gymnasiestudierna. Under 2020 har vi fått möjlighet att erbjuda en 
yrkesutbildning samtidigt med språkstudier. Det är en viktig utbildningsväg för 
vår målgrupp och det är oerhört betydelsefullt att erbjuda flera länkar i 
utbildningskedjan. Det skapar både motivation och ger hopp. Många längtar ut i 
arbetslivet. 

Det är också betydelsefullt att finnas i Biskopsgården. Samarbetet med 
stadsdelsbiblioteket som ligger vägg i vägg är gott och bidrar till ytterligare 
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naturliga inslag i folkbildningen. Under hösten arrangerade biblioteket läxläsning 
i skolans lokaler för våra deltagares barn. Skolan kunde använda bibliotekets 
lokaler för bland annat studiehandledning på modersmål. Våra deltagare få hjälp 
med att skaffa bibliotekskort och en introduktion att använda bibliotekets andra 
tjänster.  

Sfi deltagarna deltog under året i de två temaveckorna på skolan kring språk och 
flerspråkighet. 

Två sfi lärare studerar på folkhögskollärarprogrammet och bidrar med viktiga 
pedagogiska inspel om folkbildning både i undervisningen och i lärargruppen. 

 

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

Bedriver eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det 
estetiska området i allmänhet och inom film, konsthantverk och 
musik i synnerhet. 

Göteborgs folkhögskola har en 1-2 årig filmproduktionsutbildning. Se 
Genomförda kurser. 

4.5.3.1 En väl integrerad kulturverksamhet i bildningsprocesserna 
Trots att året inte har varit som vanligt p.ga pandemin har skolan kunnat erbjuda 
alla deltagare olika kulturaktiviteter under året. Filmad teater och filmer har visats 
för deltagare på avslutningar och i undervisningen. Mindre teaterföreställningar 
har kunnat visas för en klass i taget. Skolan har haft färre evenemang i matsalen, 
men har använt scenen när det varit möjligt. På allmän kurs Nya Varvet har 
deltagarna haft möjligheter att välja till ämnen i sitt schema med inriktning mot 
kultur som: foto/photoshop, bild och form, musikverkstad, teater och ämnet 
kultur/litteratur.   

Samarbete har skett mellan teater, film, musik och inriktningar på allmän kurs. 
Skolan har fortsatt samarbetet med FOKIS (Folkbildning och kultur i samverkan) 
och deltagarna har erbjudits att delta i olika evenemang på kulturinstitutioner 
inom VGR, både digitalt och på plats då det varit möjligt. 

Folkhögskolorna bedriver eftertraktade kurser på grundskole- och 
gymnasienivå. 

Göteborgs folkhögskola har en stor allmän kurs på Nya Varvet med ett högt 
söktryck. Eftersom det inför antagningen till HT- 20 fanns ett stort intresse för att 
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läsa allmän kurs med naturvetenskaplig inriktning ökade skolan dessa grupper 
från två till tre grupper med totalt 42 deltagare.  

I Biskopsgården är söktrycket till allmän kurs på grundskolenivå högt. Deltagare 
som gått SFI i Biskopsgården uppskattar att det finns möjlighet att fortsätta 
studera på grundskolenivå på skolan. 
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5 Resultaträkning med noter  

Utfall 2020 Göteborgs folkhögskola   
     

RESULTATRÄKNING Utfall Budget Avvikelse Utfall 

tkr 2020 2020 2020 2019 

          

Statsbidrag 30 257  30 162 95  31 431  
Regionbidrag 8 159  8 607 -448  8 987  
Försäljning utbildning/projekt 2 870  2 700 170  2 522  
Övriga intäkter 1 103  1 330 -227  2 109  
Summa intäkter 42 389  42 799 -410  45 049  
          

Löner 

-21 
971  -21 358 -613  -22 236  

Sociala avgifter -9 768  -9 921 153  -10 011  
Övr. pers.kostnader  -116  -154  38  -185  
Övr.ext.kostnader  -9 670  -9 297  -373  -10 834  
Övr.int.kostnader -1 256  -1 319  63  -1 503  
Avskrivningar  -269  -300 31  -249  

Summa kostnader 

-43 
050  -42 349 -701  -45 018  

          
Nettokostnader -661  450 -1 111  31  
          
Fin.intäkter 1  0 1  0  
Fin.kostnader -18  -18 0  -7  
          
RESULTAT  -678  432  -1 110  24  
          
          
     
Intäkter     
Organisationsbidrag 1140    
Volymbidrag 20725    
Språkschablon 809    
Förstärkningsbidrag 3403 244 avser 2019 utbet 2020 

Särskilt utbildningsstöd SPSM 1393    
SMF 1149    
Volymbidr extra platser allm/särsk kurs 58 Avser 2019 utbet 2020  

Korttidsutbildade 838 
3 avser 2019 utbet 
2020  

Yrkeskurser 534    
Personalanknutna statsbidrag 208    
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Summa statsbidrag 30 257    
     

     
Regionbidrag 8 159    
Interkommunal ersättning 129    
Ersättning från deltagare 819    
Övriga bidrag 0    
Försäljning utbildning/projekt 2 870    
Övriga intäkter 155    
Summa övriga intäkter 12 132    

     
Intäkter totalt 42 389    
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