
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 3 september 2018 

Tid och plats: Kl. 13-15 via Skype  

Närvarande: Thomas Nilsson, Hasse Petersson, Hans-Olov Furberg, Eva Avgerinou, Inka 

Horstmann, Peter Carlsson, Lisa Rosander och Johanna Winbladh. 

 

• Mötet öppnas 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

 Thomas väljs som ordförande, Johanna som sekreterare och Eva som justerare. 

• Godkännande av föredragningslistan 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom där frågor om planering av Höstmötet samt presentation av 

resultatet av internatenkäten inför för SKL återkopplas. 

•  Rapporter; 

- Ekonomi 

Hasse rapporterar att alla skolor utom en har inbetalat sina medlemsavgifter 

samt att OFIs tillgångar nu minskat enligt årsmötets önskan. Av årets summa 

finns för närvarande 157 000 kronor kvar. 

- Demokratisatsning 

Thomas rapporterar att regeringen avsatt 4,4 miljoner till folkbildningen, via 

Folkbildningsrådet, för demokratifrämjande insatser. OFI, RIO och 

Studieförbunden gör nu ett gemensamt ärende och söker större delen av 

dessa medel för ett gemensamt projekt som innefattar 

kompetensutveckling, demokratitalare (#vimåsteprata), en digital plattform 

för demokratiska samtal samt studiematerial. I ansökan kommer åtta 

folkhögskolor och åtta studieförbund göra en gemensam skrivelse. 



- Rektorsstöd  

Hans-Olov rapporterar om det arbete som bedrivs inom FSO med stöd för 

rektorer på folkhögskola. Två utbildningar om rapportering av statsbidrag, i 

form av webinar, är planerade den 13 och 20 september. De har båda fått 

över hundra anmälda deltagare vid dags dato.  

Diskussion om behov av stöd för nya rektorer via FSO. Erfarna rektorskollegor 

kan komma att engageras som mentorer mot en mindre ekonomisk 

ersättning. Den som ställer upp som mentor bör antingen vara aktiv eller 

nyligen varit aktiv som rektor eftersom regler och anvisningar som styr 

verksamheten ändras med jämna mellanrum. Hans-Olov ber styrelsen 

inkomma med förslag på namn på rektorer som skulle kunna fungera som 

mentorer via mejl eller Facebook. 

- Information från FSO  

Johanna rapporterar om aktuella processer inom FSO. Kvalitetsarbetet går 

nu in i en ny fas med fortsättning av processdagen i form av en regional 

skolledarträff i Malmö, ytterligare stödmaterial via webbsidan samt ett 

kvalitetsspår på Folkhögskoleforum. Nästa omgång av lärarfortbildningen 

Allmän kurs i utveckling 7,5 hp, är under planering och en första träff erbjuds 

på Hagabergs folkhögskola i november.  

Ett nordiskt nätverk för skolutveckling kan komma att utvecklas bestående 

av danska, norska och svenska kollegor som alla arbetar med frågan på 

nationell nivå. Johanna representerar OFI samt FSO i nätverket.  

Deltagarenkäten i FB-kvalitet diskuteras inom FSOs kvalitetsutveckling. Möte 

har skett med Tage Johansson, initiativtagare till enkäten, bland annat för att 

utreda möjligheten att hitta en tydligare koppling till materialet Fyra 

hörnstenar. 

- Rådet för etik och gränsdragning 

Lisa rapporterar från rådet för etik och gränsdragning där Cecilia Lövgren, ny 

handläggare på Folkbildningsrådet med ansvar för studeranderätt, talade om 

behovet av att stödja skolorna i att skriva sin studeranderättsliga standard. 



Förslag på mötet om att Folkbildningsrådet upprättar någon form av mall för 

att säkerställa att viktig information finns med. Det studeranderättsliga rådet 

består till del av före detta studerande som nu gått vidare från folkhögskolan. 

Det innebär att nya representanter med en tydligare koppling till 

folkhögskolan kan behöva väljas in. 

Juristen Anna Medin föredrog en Powerpoint om GDPR och dess följder för 

folkhögskolorna och diskussion uppstod om hur Schoolsoft kan användas för 

att registrera deltagare i behov av särskilt stöd.   

- Höstmötet planering  

Thomas och Johanna rapporterar att lokal för höstmötet är bokad till SKLs 

hus på Hornsgatan 20 i Stockholm den 2 november och att catering är 

beställd. Klara Regnö har tackat ja till att föreläsa om tillitsbaserad styrning 

och ledning inom offentlig förvaltning. Thomas, Johanna och Åsa Kratz (Fhf) 

har bildat en planeringsgrupp som återkommer till styrelsen med ytterligare 

information om ansvars- och arbetsfördelning inför dagen.  

• Val av KUFF-representant 

Fyllnadsval till referensgruppen för Kvalitet inom Utbildningsformen Folkhögskola, 

KUFF för att ersätta Annika Bodelius. Inka Horstmann väljs till ny representant för OFI. 

Detta meddelas referensgruppen vid deras nästa möte den 11 oktober. 

• Sveriges folkhögskolor – inriktning och avgränsning 

På förfrågan från FSO diskuteras OFIs inställning till Sveriges folkhögskolor, vilka 

aktiviteter och målgrupper som namnet kan användas för. Styrelsens mening är att 

namnet Sveriges folkhögskolor bör användas som ett samlingsnamn för uppdrag mot 

allmänheten och in mot skolorna själva, så kallade medlemsuppdrag. Sveriges 

folkhögskolor kan också användas för att driva gemensamma intressefrågor för OFI, 

Fhf och RIO. Under namnet Sveriges folkhögskolor bör rymmas även en 

serviceorganisation, nu kallad FSO, som uppdras att utföra tjänster av medlemmarna. 

• Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

• Mötets avslutande 



Thomas avslutar mötet. 

 

Sekreterare      Justerare 

Johanna Winbladh    Eva Avgerinou 


