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Inledning
2022 års verksamhet utgår från den verksamhetsinriktning som beslutades på årsmötet 2021-03-25.
Fokus för föreningens verksamhet under 2022 är liksom 2023 att stärka vårt påverkansarbete
gentemot nationella och regionala aktörer. Under 2022 prioriteras också gemensamma aktiviteter
som långsiktigt stärker medlemsskolornas förutsättningar att utvecklas som gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser och insatser som stärker utbildningsformen folkhögskola.

Organisation
Årsmötet är högsta beslutande organ för föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan (nedan kallat
Skånes folkhögskolor). Vid årsmötet har varje medlem två röster. Årsmötet 2022 planeras att hållas
på Österlens folkhögskolan 2022-03-28.
Styrelsen. Mellan årsmötena leds Skånes folkhögskolors arbete av styrelsen. Styrelsen huvuduppdrag
är att arbeta med strategiska frågor. Styrelsens arbete kommuniceras löpande med rektorsgruppen
och strategiska beslut i styrelsen stäms av med ordförandegruppen och rektorsgruppen.
Styrelsen arbetar med stöd av en heltidsanställd strategisk kommunikatör och koordinator. En av
medlemsskolorna sköter den ekonomiska förvaltningen. Under 2022 sköts den ekonomiska
förvaltningen av Önnestads folkhögskola efter avtal med föreningen.
Styrelsen sammanträder minst sex gånger under 2022 enligt fastställd årsplan med cirkulerande
värdskap mellan medlemsskolorna.
Ordförande och rektorskonferens. Folkhögskolornas förtroendevalda och ledningsfunktionärer
träffas på ordförande och rektorskonferensen som är ett forum för medlemmarna att diskutera
gemensamma strategiska frågor. Ordförande och rektorskonferensen för 2022 genomförs den 13
oktober på Sundsgårdens folkhögskola.
Rektorsgruppen träffas för arbetsmöten och ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Rektorsgruppen
behandlar det operativa samarbetet mellan skolorna. Rektorsgruppens arbete avrapporteras löpande
till styrelsen.
Rektorerna träffas för fyra heldagsmöten under 2022 med cirkulerande värdskap. Dessa
heldagarsmöten koncentreras till diskussioner kring ett tema. Rektorsgruppen har dessutom beslutat
att under året ha kortare digitala temamöten för att behandla relevanta eller aktuella frågor.
Anställd personal 2022 är den strategiska kommunikatören och koordinatorn på 100 %, som
samordnar verksamheten och är en resurs för både styrelsen och rektorsgruppen. Styrelsen har
arbetsgivaransvar för den anställda som under 2022 är Amanda Mogensen.

Finansiering
Medlemsavgift och medlemsbidrag till föreningen planeras enligt budgetförslaget vara oförändrat
2022 och uppgå till sammanlagt 29 000 kr per skola. Föreningen erhåller, efter ansökan, årligen ett
verksamhetsbidrag från Kulturförvaltningen, Region Skåne på 250 000 kronor och från Regionala
utvecklingsnämnden, RUN på 250 000 kronor. Verksamhetsplan och budget utgår från att dessa
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intäkter är oförändrade under året. Bedömningen är att verksamhetsbidraget från Region Skåne
kommer att kvarstå i stort på denna nivå även kommande år. Det innebär att föreningens långsiktiga
grundfinansiering beräknas ske med 50 % från medlemsskolorna och med 50 % från Region Skåne.
Inom ramen för föreningens gemensamma kostnader faktureras separat de skolor som medverkar i
uppdragsutbildningar som initierats av föreningen. Under 2022 kommer också externa föreläsare
under den gemensamma fortbildningsdagen för alla skolors personal att finansieras via föreningen.

Styrelsens uppdrag:
Styrelsens uppdrag och arbete utgår ifrån föreningens stadgar samt av årsmötet antagna
”Programförklaring samt inriktning, arbetsformer och struktur för Skånes folkhögskolors i
Samverkan”. Styrelsen följer samhällsutvecklingen lokalt, regional och nationellt. Styrelsen skapar
och upprätthåller relationer med beslutsfattare på de olika nivåerna, för att ta tillvara
folkhögskolornas intresse. Styrelsen initierar projekt som identifierats utifrån den egna
omvärldsbevakningen eller i dialog med ordförande- och rektorsgruppen.
Styrelsen ska efter årsmötet se över:
-

Delegationsordning
Årsplan för styrelsens aktiviteter
Policys och principer

Medlemskap
Skånes folkhögskolor är under 2022 medlem i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne samt
Arbetsgivaralliansen.
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Verksamhetsområden 2022 och verksamhetsinriktning för 2023
Styrelsen föreslår årsmötet att ställa sig bakom följande huvudinriktning och prioriteringar av 2022
och 2023 års verksamhet.

Samverkan
Samverkan Region Skåne
Ø Befästa och utveckla samverkan med Region Skåne inom området
Kompetenssamverkan Skåne, KoSS. Under 2022 och 2023 bör därutöver särskilt
eftersträvas en ökad samverkan inom kulturområdet och med Region Skånes
kulturnämnd.

Ø Inom ramen för samverkan med Region Skåne verka för ökat samarbete mellan
folkhögskolorna och kommunernas Yrkes Vux. Under 2022 och 2023 bör ambitionen
vara att starta upp konkreta samverkansprojekt med några av de kommuner som
samarbetar kring yrkes Vux.

Ø Föreningen ska verka för att de utlysningar för att utveckling nya yrkesutbildningar på
Skånes folkhögskolor som genomförts under 2019–2021 ska ges en långsiktig och
permanent form av årlig utlysning. Föreningen ska följa och stödja arbetet med
utveckling av nya yrkesutbildningar och sprida erfarenheter från utvecklingsarbetet
även till skolor som inte fått del av utvecklingsmedlen.

Ø Verka för att regionens verksamhetsstöd till föreningen från 2022 ges en mer
permanent och långsiktig finansieringsform och därmed trygga en väl fungerande
samverkan mellan regionen och Skånes folkhögskolor.

Överenskommelsen Folkbildningen och Region Skåne
Ø Föreningens två representanter i styrgruppen ska under 2022 och 2023 initiera nya
projekt och samverkansområden som är relevanta för folkhögskolorna och som kan
bidra till att utveckla folkhögskolornas verksamhet samt gör folkhögskolorna mer
kända bland regionala och lokala aktörer. Ett exempel på detta är att fortsätta det
påbörjade samarbete kring breddad rekrytering och breddat deltagande inom
estetiska och konstnärliga utbildningar för vuxna.

Samverkan Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen
Ø Ambitionen bör vara att fortsätta samverka med Länsstyrelsen under 2022 och 2023 i
syfte att ge medlemsskolor som så önskar möjlighet att bedriva TIA verksamhet (Tidiga
insatser för Asylsökande) som finansieras via Länsstyrelsen. Föreningen tar initiativ till
att minst en gång per år tillsammans med Länsstyrelsen samla de skolor som arbetar
med TIA och Svenska från dag ett för asylsökande.
Ø Inom ramen för samverkan mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen Region Syd och
Region Skåne bedriver Nätverket Idéburen sektor Skåne sedan flera år NAD
verksamhet som ger nyanlända och asylsökande möjlighet att delta i
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föreningsverksamhet under etableringsperioden. Under 2022 och 2023 omorganiseras
verksamheten och folkhögskolornas medverkan i efterfrågas av samverkansparterna.
Intresserade folkhögskolor erbjuds att under under 2022 delta i verksamheten.
Ø Under 2022 och 2023 arbetar föreningen aktivt regional och nationellt för att
arbetsförmedlingen ska fortsätta anvisa arbetssökande till studiemotiverande
folkhögskolekurs (SMF) I detta syfte förstärks kontakterna med AF Region Syd och
ambitionen bör vara att föreningen anordnar ett årligt möte mellan folkhögskolorna
och AF kontoren i Skåne. Nationellt samverkar föreningen med RIO och FBR för att i
den pågående reformeringen av AF trygga folkhögskolornas verksamhet för arbetslösa.
Ø Projektet samverkan mellan folkhögskolorna och Yrkes Vux (se ovan) kan också få
positiva effekter på samverkan med AF då det synliggör folkhögskolans roll i det
samlade kompetensutbudet i Skåne.

Samverkan med kommunerna förstärks
Ø Föreningens kontaktytor mot kommunerna ska förstärkas under 2022 och 2023 inte
minst för att omdaningen av Arbetsförmedlingen bedöms ge kommunerna en allt
viktigare roll i arbetsmarknadspolitiken. Exempelvis bör föreningen eftersträva att
medverka vid relevanta träffar mellan kommunerna i Skåne. Av särskild vikt är
samverkan med utbildningschefer och kommunernas ansvariga för vuxenutbildning.
Ø Föreningen strävar efter att under 2022 och 2023 inleda flera konkreta gemensamma
projekt mellan folkhögskolorna och de närliggande kommunerna. Den förstudie om
samverkan mellan folkhögskolorna och Yrkes Vux som genomförs under våren 2021
syftar till att öppna upp för en mer långtgående samverkan med kommunerna i Skåne
under 2022.

Samverkan med lärosätena
Ø Inom ramen för den gemensamma gruppen mellan folkhögskolorna och
lärosätena är ambitionen upprätthålla kontakterna mellan folkhögskolorna och
universiteten och högskolorna i Skåne. Varje år, så även 2022 och 2023
genomförs vägledningsträffar för deltagare på folkhögskolan som är intresserade
av att studera vidare på högskola eller universitet samt en gemensam
fortbildningsdag med lärosätena för folkhögskolans pedagoger.
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Kommunikation och opinionsbildning
Ø Högst prioritet är att intensifiera påverkansarbetet gentemot politiken för att
Region Skåne ska leva upp till överenskommelsen mellan regionerna och staten
om att minst 25 % av grundfinansiering ska komma från regionen.

Ø Utarbeta en långsiktig strategi för påverkansarbetet genom att ta fram en
välförankrad handlingsplan för opinionsbildning. Som ett led i det arbetet fortsatt ha
återkommande politiker kontakter såväl regionalt som nationellt. Exempelvis ska
föreningens företrädare under våren 2022 och 2023 inför regionfullmäktiges beslut
om budgetramar för kommande år anordna träffar med respektive partis gruppledare
i regionfullmäktige.

Ø Sträva efter att öka Skånes folkhögskolors deltagande i offentliga debatten så som
debattartiklar och närvaro i sociala media för att lyfta fram utbildningsformens nytta
för samhälle och enskilda. Som ett led i detta arbete ta initiativ till ett nätverk för
kommunikatörer i Skånes folkhögskolor samt uppdatera föreningens hemsida så att
den kan delas i sociala medier och är anpassad till mobilformat.

Ø Föreningen är fortsatt den mest aktiva och pådrivande regionen inom RIO med ett
högt deltagande vid RIO:s kongress och nationella konferenser. Föreningen tar
initiativ för att stärka folkhögskolornas gemensamma röst i debatten och för att det
strategiska påverkansarbetet i RIO får en mer framträdande roll.

Ø Föreningen sprider kunskap om och bildar opinion för utbildningsformen
folkhögskola såväl nationellt, regionalt som lokalt. Särskild vikt läggs vid att öka
kunskapen om utbildningsformen bland politiker, tjänstemän och studieyrkesvägledare i kommunerna.

Ø Föreningen ska verka för att yrkesutbildningarna vid folkhögskolorna fullt ut blir
erkända att motsvara jämförbara utbildningar i andra delar av offentliga
utbildningsväsendet.
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Kompetensutveckling
Ø Föreningen har det övergripande ansvaret för folkhögskolornas
gemensamma kompetensutveckling.

Ø Under 2022 och 2023 genomförs följande kompetensutvecklingsinsatser i
föreningens regi:
- Uppdragsutbildning för lärare med Linköpings universitet (FUD 1, 7,5 hp) under
våren 2022.
- Uppdragsutbildning för lärare – fortsättning - med Linköpings universitet (FUD 2,
7,5 hp) under våren 2023.
- Introduktionsutbildning för nyanställda sista fredagen i september 2022 och
motsvarande fredag i 2023.
- Gemensam fortbildningsdag med alla föreningens skolor för samtliga anställda
fredagen innan höstlovet 2022 och 2023.
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