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Till samtliga folkhögskolor 

Återkoppling uppföljning folkhögskola 2020 

Som en del av uppföljningen av föregående verksamhetsår görs årligen en 

bedömning av folkhögskolornas återrapportering till Folkbildningsrådet. 

Bedömningen sker utifrån nedanstående sju bedömningsgrunder som bygger 

på villkoren för mottagande av statsbidrag. 

Folkhögskolan ska: 

— vara en demokratiskt styrd organisation som agerar i enlighet med 

folkbildningens värdegrund och sina egna satta mål 

— säkerställa att statsbidraget används till det ändamål det är avsett för 

och att det tydligt framgår att det är folkhögskolan som är anordnare 

för verksamheten  

— ha ett aktivt arbete för deltagarinflytande samt kring 

studeranderättsliga frågor 

— för den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten upprätta 

styrdokument som konkretiserar verksamhetens syfte och mål 

— årligen dokumentera den statsbidragsberättigade 

folkbildningsverksamheten  

— lämna de uppgifter som Folkbildningsrådet begär för att kunna 

fullfölja sitt myndighetsuppdrag. 

— årligen genomföra revision utförd av godkänd eller auktoriserad 

revisor.  

Ett antal mått har kopplats till bedömningsgrunderna och utgör grunden för 

bedömningen. Dessa mått kommer dels ifrån uppföljningen av 

folkhögskolornas årliga statbidragsvillkorade dokument, dels från den 

rapportering folkhögskolorna gör av sin verksamhet. En sammanfattande 

analys av de samlade måtten har gjorts per folkhögskola av en 

beredningsgrupp. 
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Om bedömningen 

I bedömningen i samband med dokumentanalysen har samma skala använts 

för samtliga mått:  

— 0 = det efterfrågade redovisas 

— 0,5 = det efterfrågade redovisas otydligt eller ”mellan raderna” samt  

— 1 = det efterfrågade redovisas inte.  

Övriga mått har på olika sätt översatts till samma skala som används i 

dokumentanalysen. Detta redovisas mer i detalj i bilagan med förklaringar 

till måtten. Där framgår även vad som förväntas av folkhögskolan om det står 

något annat än 0 i den individuella återkopplingen. 

Av samtliga mått har två bedömts vara av större vikt än andra:  

— redovisning av kvalitetsarbetet,  

— att de årliga dokumenten var inkomna i tid, samt 

Sammanlagt 6 folkhögskolor har avsevärda brister inom det förstnämnda. De 

kommer därför att hänföras till avvikelsehanteringen, i enlighet med 

statbidragsvillkoren1.  

När det gäller de årliga statsbidragsvillkorade dokumenten har detta mått 

inte använts i år. Detta på grund av de praktiska problem som uppstod i 

samband med Corona-pandemin och att ett flertal skolor fick dispens med 

inlämningen av vissa dokument. 

Om återkopplingen 

Notera att ni inte behöver komplettera årets dokumentation, utan att syftet 

med denna återkoppling är att folkhögskolorna ska se vilka brister som finns 

i 2019 års dokumentation och rapportering. Detta ska sedan användas för att 

förbättra dokumentation och rapportering framåt. 

Med vänlig hälsning 

Ingela Johansson 

Uppföljning folkhögskola 

 

1Statsbidrag till folkhögskolor 2019, villkor och fördelningskriterier, avsnitt 5.1 


