
Verksamhetsinformation 2018 
 
Allmän kurs  
Kursansvariga: Pernilla Högberg, Kajsa Silfverdal, Linnea Alberg och Nell Ray i grupperna Allmän Bas, Allmän år 
1, Allmän år 2 samt Allmän friluftsliv.   
 

Vi har haft externa föreläsare från följande organisationer under verksamhetsåret: Kvinnojouren, 
Nordea, RFSL, Åre FN-förening, Fjällbete, Njarka, Glösa, STF, Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap. Vi har även vid tillfällen haft gemensam undervisning med Bibellinjen, Fjäll och 
friluftslinjen, Guide, samt KRIK linjen  
 
Året har utmärkts av ett ökat antal kursdeltagare som sökt sig till Allmän kurs. Det blev tydligt att 
utbildningen fyller ett behov som finns i kommunen och som inte fylls på annat håll. Under 
vårterminen-18 läste 23 personer utbildningen, under ht-18 hade det ökat till 40 personer.  
De främsta utmaningarna under året har handlat om hur vi tillgodoser tillräckligt mycket 
svenskundervisning för de många kursdeltagarna med annat modersmål än svenska, hanteringen av 
några kursdeltagare som brutit mot skolans ordningsregler och därför blivit avstängda, samt en 
konflikt bland några kursdeltagare som krävt arbete med konfliktlösning och gruppdynamik. 
Avstängningarna ledde till att vi fick avbryta försöket med Allmän kurs friluftsliv på grund av för få 
deltagare.  
 
Höjdpunkter under året har varit de många goda resultat som kursdeltagare nått i olika ämnen under 
året, samt att flera elever fått uppehållstillstånd med gymnasielagen tack vare att de läser in 
gymnasiekompetens hos oss. Några andra höjdpunkter under året är berättelser från tidigare 
deltagare som hör av sig och berättar att de kommit in på bibliotikarielinjen, fått barn med killen de 
träffat på skolan och utmärkt sig som bästa student på Internationell turismmanagementutbildning i 
Schweiz. En påminnelse om våra insatser och bidrag till att upprätthålla folkhögskolan som unik plats 
för nya möten och personlig utveckling.  

 
 

 
Fjäll- och friluftsliv  
Kursansvarig: Olle Mobärg 
 
Vintern 2018 inleddes i november och varade till efter Påsk med bara några få milda dagar och snön 
låg jämn under de utbildningsveckor som ligger i temat vinterekologi. Deltagarna i Fjäll- och friluftsliv 
– allmän kurs har fått iaktta djurspår och kunnat följa djurlivet under vinterns gång på ett särskilt 
tydligt sätt. Återkommande gjorde vi landskapet vid älven och Ristafallet samt Helgesjön till 
studieplats. Kursen vann mycket på att just komma tillbaka många gånger till samma platser. 
Förändringar som sker sakta blir ju tydligare på så sätt och en del av lärandet fick bli att följa med 
”sakta”. ”Människa – Natur – Miljö” blev något som mognade fram och krävde uppmärksamhet. Det 
blev nog ett kännetecken på kursvintern 2018.  



Ytterligare ett år där omvärlden tycks röra sig med allt högre hastighet in i friluftsolyckornas årtionde. 
Mat, skydd, värme och orientering har återigen blivit förstprioriterat för att skapa beredskap för det 
vi vet alltid är avgörande, nämligen vädret. I allmän kurs, valbara kurser och övrig friluftsutbildning 
har friluftssäkerhet legat främst. Förändring som innebär att fler fjällräddningsuppdrag genomförs 
per år i svenska fjällkedjan gör att vi behöver reagera allt tydligare med incidentkopplade 
kursmoment precis som föregående år. Intresset för relativt avancerat friluftsliv verkar öka bland en 
del av våra kursdeltagare såväl som hos allmänheten och därför söker vi sätt att förtydliga 
riskförutsättningar och annat förebyggande arbete.  
 
Den valbara kursen Snöland gjorde fältövning i Ullådalen i februari med tältning/bivackering och 
matlagning och visade att det är möjligt att öva naturförståelse och säkerhetsinsikt med människor 
som har olika bakgrund och intresseinriktning. På hösten gjorde vi med valbara kursen Friluftsliv, 
fjällsport och pilgrimsvandring en hösttur till norska gränsen på St Olavsleden. Att bygga 
säkerhetsinsikt och kulturkunskap samtidigt visade sig möjligt och extra intressant kopplat till 300 
årsminnet av Karl XII:s Karoliner.  
 
Fjällkunskapsprojektet med Naboer AB och Grensfjellsprojektet är inne i en senare del nu då 
utprovning av lägerskolprogram för högstadieskolor börjar ta fom och presenteras nationellt i 
samverkan med Svenska Turistföreningen och andra lokala aktörer. Detta är en del i övrig 
friluftsutbildning som vi är involverade i. Målgrupperna här är alltifrån skolungdomar till alla åldrar 
vid enskilda lägerskolarrangemaolng till deltagande vi Jamtlis Vårmarknad eller ledarutbildning.  
 
Avsikten att skapa folkbildning genom kunskapsspridning på temat ”Människa – Natur – Miljö” och 
samtidigt ge möjligheter till behörighet för vidarestudier är en utmaning. Hösten 2018 är kursen 
särskild kurs och inte längre anpassad för behörighetsstudier men några i gruppen genomför ändå 
behörighetsstudier i vissa ämnen. Många visar tydligt också på ökat intresse för natur och kultur och 
där väcks intresse för studier i allmänhet och är mycket positivt. Vi vill fortsätta sträva efter att 
genomföra fler moment i mindre grupper både i fält och inne på skolan är ett grepp som verkar 
kunna ge intressanta effekter.  
 
 

SFI - Svenska för invandrare  
Kursansvarig: Elna Bolin  
 
Kort redogörelse för aktiviteter under 2018  
SFI – Svenska för invandrare startade i mars. Efter avslutad etableringskurs började alla deltagarna 
SFI här på Åredalens folkhögskola. Kursens innehåll är studier i svenska språket i huvudsak. Flera 
lärare har jobbat med kursen och ibland har vi kunnat dela klassen i grupper, vilket har varit en fördel 
eftersom deltagarnas språknivå är olika. Vi har under året haft SFI nivå A-C bland deltagarna.  
Vi har även haft två kurser i Östersund, på Verket. Det har varit en kombination av SFI, svenska från 
dag ett och praktik/yrkesintroduktion.  
 
Under året har vi inte nått den tänkta språknivån för att deltagarna ska kunna studera kurser på 
allmän kurs - grund. Det behöver finnas en huvudlärare som jobbar lite mer i klassen för att 
progressionen ska bli tydlig. Vi behöver rekrytera nya deltagare med längre studiebakgrund.  
Utvecklingsområden för 2019  
 
Tanken med SFI på Åredalens folkhögskola är att de som kommer hit ska kunna fortsätta att bygga på 
sina studier på grund- och gymnasienivå efter avklarade svenska studier. Dit har vi i nuläget inte 
kommit och vi behöver rekrytera nya SFI-elever som har längre utbildningsbakgrund och som är 
motiverade att fortsätta studera efter avslutad svenska för invandrare nivå D.  



Valbara kurser  
Kursansvarig: Elna Bolin  
 
Valbara behörighetskurser har som tidigare år varit Engelska, Historia, Matematik, Religion och 
Svenska. Övrigt kursutbud: Alpha, Dela tro, Friluftsliv-Fjällsport, Friluftsliv i nygamla spår, Fjäll, skog 
och vatten, Keramisk form, Ledarskap, Måleri, Självhushåll vårens arbete, Hållbarhet och Självhushåll, 
Snöland, Textil, Konstuttryck, Världsreligioner – Islamologi, Vävning. Nyhet för året: Ett försök med 
hållbarhetskurs även period 2 med gott resultat.  
 
Valbara kurser är ett bra och uppskattat inslag på skolan. De ger möjlighet att träffa deltagare från 
andra kursgrupper och att ägna sig lite mer åt ett behov eller intresse. Det finns dock ett antal 
deltagare med större behov som finner det svårt att hinna med ett behörighetsämne på den utsatta 
tiden. Även det nuvarande upplägget med två heldagar i veckan känns lite problematiskt.  
Utvecklingsområden för 2019  
 
Behörighetskurserna flyttades om under 2017 och 2018, detta behöver ses över. Det finns nu ett 
större antal deltagare som ännu inte är klara med grundskolebehörigheten, hur ska deras behov bäst 
tillgodoses? Även kursutbudet i övrigt är i behov av förändring.  
 
 

Fjällguide 
Kursansvarig: Martin Strömgren 
 
Under 2018 har kursansvaret för Fjällguide legat på två olika personer. Under vårterminen hade 
Jessica Forsberg sin sista termin innan hon lämnade över stafettpinnen till Martin Strömgren som 
anställdes inför höstterminen. Klassen 18/19 avslutades med ? st deltagare och klassen 19/20 har i 
skrivande stund 8 st deltagare vilket är maxantalet. Vi har haft följande externa lärare som har 
undervisat i första hjälpen; Christer Eriksson.  
 
Under min, Martins, del av året har utmaningarna bland annat varit att hjälpa deltagare med bra 
praktikplatser. Möjligheterna till detta har till stor del varierat beroende på engagemang hos 
deltagare. En annan utmaning har varit att få deltagarna på Fjällguide att landa i sin roll på skolan 
med rutiner för mat och deltagande i gemensamma aktiviteter med övriga skolan. De har haft med 
sig en nedärvd föreställning att skolan inte lyssnar på deras behov. Att deras behov också måste 
anpassas utifrån skolans verksamhet har vi också behövt diskutera, både inom gruppen men också 
med rektorn.  
 
Jag har haft regelbundna samtal med varje enskild 
deltagare. Det har varit glädjande att alla verkar ha samma 
positiva syn på utbildningen och innehållet. Extra kul är 
också att se sammanhållningen och den goda stämningen i 
gruppen. I en liten grupp är sammanhållningen extra viktig. 
 
Bild: Alla, utom en deltagare, på 3-dagars kurs om 
strömmande vatten. Ett av 16 moment som ska 
genomföras för att bli certifierad Fjälledare 
 
 
 
 
 



Bibellinjen 
Kursansvarig: Martin Boström 
 
Under 2018 har huvudlärare för bibellinjens tretton deltagare varit Martin Boström, Lina Sjörén och 
Sven-Erik Jönsson. Martin Boström är kursansvarig men var under vårterminen tjänstledig och 
ersattas då av Mats Axelsson från Östersund. Några gästlärare har under året kommit in med sina 
särskilda bidrag i undervisningen. Hans Weichbrodt har undervisat om Uppenbarelseboken, Marie-
Louise Nilsson om hållbar andlighet och om församlingsbyggande och Zara Watanen gav fördjupning i 
evangelierna och kvinnor i Bibeln. Vi hade också ett intressant besök av organisationen Open doors 
som jobbar med förföljda kristna. Det blev en dag som gav kunskap och berörde känslomässigt samt 
ledde till viktiga samtal om mänskliga rättigheter och skyldigheter. En temadag om biblisk geografi 
hölls på Hållandsgården där David och Ingemar Eklöv vägledde i en kreativ geografisk upptäcktsfärd. 
 
Det är svårt att lyfta fram särskilda höjdpunkter eftersom det är i processen det mest händer. Om jag 
ändå ska nämna något får det bli alla samtal i helklass och mindre grupper. Jag tänker särskilt på 
samtalen i ämnet livskunskap om relationer, kommunikation och det vi kallar kamratsjälavård. Med 
tiden växte det fram en sårbarhet i gruppen där man vågade dela med sig även av smärtsamma 
livserfarenheter vilket ledde till en fördjupning av gemenskapen och samhörigheten.  
 
En utmaning var att finna en bra lösning under Martin Boströms tjänstledighet (feb – aug). Mats 
Axelsson gick under denna period in som vikarierande huvudlärare och kursansvarig. Med sin 
teologiska kunskap och sin goda förmåga att leda grupp och individ gjorde han en fantastisk insats.  
 

 
 
 
 

KRIKlinjen 2018 
Kursansvarig: Björn Sylvén 
 
Vilka har ansvarat för kursen samt vilka externa lärare och parter har varit inne, samt antal 
deltagare.  
 
Under Våren var Lina Sjörén ansvarig och lämnade under hösten över ansvaret till Björn Sylvén som fick bra 

stöd  från Martin Boström. Under våren gästade Göran Schmidt, Christer Eriksson, Jennifer Lenells, 
Hans Weichbrodt, Marie-Louise Nilsson, Mats Axelsson och under hösten var 
 Krik kontoret, Sven-Erik Jönsson, Martin Strömberg, Zara Watanen gästföreläsare. Kriklinjen var 16 deltagare 
under våren och 15 under början av hösten men en tillkom så det blev 16 även under hösten. 
 



Under våren var vissa deltagare hälsotillstånd utmanande. Vädret har under året ibland varit 
utmanande i förhållande till olika aktiviteter och turer vilket krävt stor flexibilitet.  
 

KRIKs vårläger snowcamp var väldigt lyckat och deltagarna kunde 
växa i sitt lärjungeskap och ledarskap. Vädret var under våren 
fantastiskt med både mycket snö och härlig sol. KRIK klassen under 
hösten har haft en väldigt fin sammanhållning med väldigt positiv 
attityd vilket lett till att både lektioner, turer, praktik och livet på 
internatet fungerat bra. 

 

 
Teamlinjen 2018  
Kursansvarig: Björn Sylvén 
 
Björn Sylvén är kursansvarig för Teamlinjen med god uppbackning av Martin Boström. Teamlinjen 
genomförs i ett samarbete mellan skolan och SALT (EFS barn och unga). Teamlinjen hade under våren 
8 deltagare och startade i höstas med 9 st deltagare fördelade på 5 st olika team i olika 
utbildningsförsamlingar samt KRIK kontoret. Victor Forsman från Salt, Marie-Louise Nilsson, Cay 
Weineus, Bittan Johansson, Sonja Boström och Johan Lenells har varit gästlärare.  
 
För mig som kursansvarig var det utmanande men 
inte övermäktigt att ha två klasser samtidigt under 
uppstarten i höstas. En Teamare avslutade tyvärr sitt 
teamår pga. sviktande hälsa.  
 
Teamklassen fick ett fint avslut med fina 
avslutningsveckor där de kunde konstatera att de växt 
både som lärjungar och i sitt ledarskap. Den nya teamklassen fick i höst en jättebra start och 
sammansvetsades som klass på ett underbart sätt under uppstartsveckorna. De åkte ut till sina 
utbildningsplatser med mycket glädje och när vi sågs igen i oktober hade de redan då utvecklats och 
vunnit nya erfarenheter som de kunde dela med varandra. En stor highlight för mig som kursledare 
är att se flera teamare som trots en del tuffa utmaningar verkligen blommat ut och växt i sig själva 
och i sitt ledarskap.  

 
 
Karibu Tanzania /Indien väntar 
Kursansvarig: Hans Bolin 
 
Under januari 2017 avslutade vi undervisningen i utvecklingskunskap och afrikanska                                                                             
stamreligioner) innan studieresorna till Indien påbörjades.  
I slutet av samma månad reste 6 deltagare heltid och 4 kursdeltagare distans till Tanzania.  
 Studieresan inleddes med studiebesök i Dar es Salaam. Från Dar reste sedan gruppen med tåg (1:a 
klass / 70 mil 169 kr!) till Ilembula sjukhus. Färden gick sedan vidare till vår vänskola Katumba FDC i 
sydvästra delen av landet där kursdeltagarna kombinerade swahilistudier med studiebesök i 
närområdet. En längre resa gjordes i samband med vistelsen på Katumba, till Matema vid 
Nyassasjöns norra spets där tiden användes för reflektion och vila.  Via Katumba fortsatte sedan 
resan via Mikumi National Park till Dar es Salaam. Studieresan fortsatte till Lushoto i 
Usambarabergen där kursdeltagarna under några dagar var gäster i den lutherska kyrkans nordöstra 
stift. Fältstudier/ praktik gjordes på Ilembula sjukhus, samt i det nordöstra stiftet. 



Den sista veckan följde kursdeltagarna ett eget uppgjort program efter godkännande av Hans. 
Flertalet valde att förlägga denna vecka till Zanzibar. Väl hemma från resan skrev kursdeltagarna 2 
reserapporter (en på engelska och en på svenska), och deltog i en 3 dagars fjälltur förlagd till 
Storulvån fjällstation. Vidare deltog eleverna i fristående kurs – period 4. Under maj månad 
ansvarade eleverna för en Tanzania Indienkväll. (titta gärna på ett förra årets specialarbeten: 
(https://www.youtube.com/watch?v=96OC8K32_Cw ) 
 
Höstterminen startade med 7 deltagare på heltidskursen Indien väntar. Likt tidigare år innehöll 
studierna fjälltur, kulturförståelse, indologi, hindi (lärare Elna Bolin), indiska religioner samt 
utvecklingskunskap. Kursdeltagarna deltog i två valbara kurser. Terminen avslutades i sedvanlig 
ordning med julfest. 
 

 
Ecole 2018 
Kursansvarig: Helena Schmidt-Bourges 
Gästlärare 2018: Hanna Modén (fd deltagare på Åredalens folkhögskola) gjorde sin praktik hos 
oss i serigrafi på våren och deltagarna tryckte upp affischerna till slututställningen tillsammans med 
henne. Hon kom tillbaka på hösten i Åre och gästade den nya gruppen, det blev uppskattad 
blandning av franska och konstövningar och dessutom ett fint möte med en ung person som flyttat 
till Frankrike och kunde dela med sig av hennes erfarenheter. På våren hade vi först konstnärinnan 
Julie Gerbaud som hade måleri med gruppen sedan Bo Samuelsson som gjorde performance på 
utomhusteatern med deltagarna. Konstnären Mylene Malberti kom och hade analogt foto och 
byggde upp skolans fotolabb med mycket av hennes egna material. Vi hade som vanligt två elever 
från konsthögskolan i Tourcoing-Dunkerque som hade sin praktikvecka hos oss: Jina Kim och 
Alizée Ségard. 
 
På höstterminen kom Daniel Arnaison som gästlärare och hade utställning tillsammans med 
deltagarna i december. Innan jul hade vi även Tata Huguette (94 år) som bakade 
traditionella julkakor med deltagarna samt Baptiste som lagade mat med oss på franska. 
Samarbeten : Vi samarbetade med sjukhuset i Bagnols (Centre hospitalier) (Octobre rose) samt ett 
center för unga med mentala störningar (UPSR) (La grande lessive). På inbjudan av 
”Court c’est court” medverkade vi i kortfilmsfestivalen tillsammans med ljudkonstnären Valentin 
Ferré och fick ekonomisk ersättning. Vi gjorde även en utställning på mediateket med Sverige som 
tema. (antal deltagare 14 st) Utmaningar under vårterminen var mycket skolk /frånvaro då 
en del valt att flytta till Avignon och skulle pendla med buss vilket var lättare sagt än gjort. 
Utmaningen under höstterminen var depression hos vissa deltagare vilket visar sig vara väldigt 
vanligt. I år la jag in uteaktiviteter på schemat för att försöka motverka detta, samt 
samtal i gruppen och inte bara individuellt. Och inför nästa år vill jag ha in gästlärare Anders 
Weberg som kommit till oss flertalet gånger tidigt på hösten. Vi hade 
problem med blockeringar på vägen pga av de gula västarna och hade 
gruppsamtal om säkerhet och rädsla kopplat till att vistas i ett 
främmande land. Det var många som blev nöjda med det och alla kände 
sig trygga (enligt utvärderingarna i december). Svårt att ta fram det bästa 
2018 : men hösten var full av fin gruppdynamik som skapades mycket 
genom de olika gemensamma projekten som vi drog i. Störst var Rosa 
oktober där vi stod och blandade färg på sjukhuset (hundra nyanser av 
rosa) och vi gav namnet till hela tillställningen, dessutom vann deltagarna 
en korg med mat ;) Men finast var nog mötet mellan deltagarna och de 
unga från UPSR då de tecknade porträtt tillsammans, en stund då man 
verkligen ser att konst gör skillnad. 

 



 
Samtidskonst distans 2018 
Kursansvarig: Helena Schmidt-Bourges  
 
Stor skillnad med höstterminen och vårterminen, det var för få deltagare (5 st.) på våren så det blev i 
princip ensidig kanal där, medan på höstterminen 2018, med bra sökantal, och fler deltagare (12 st.), 
blev det såklart mycket bättre. Utmaningen har väl varit att lära sig den nya plattformen, som 
fungerar bra men som jag ännu inte greppar helt, men med lite mer erfarenhet så ska det gå 
bra. Det har fungerat med träffar på skype men måste se hur man kan spegelvända dokument under 
lektionen så det blir smidigare att följa med. I år var det en deltagare som speglade så att vi kunde 
följa på skärmen, annars har jag gjort så att jag skickat ut dokumentet med bilder innan och så 
kommenterar jag när de ser på egna datorer. Bra feedback på uppgifterna på vårterminen alla har 
varit engagerade och skrivit riktigt fina svar som vi delat. Höjdpunkter har varit personliga tolkningar 
med engagemang från gruppen. 
 
 

Konst Grund 
Kursansvarig: Arna Laula 

Konst Fördjupning 
Kursansvarig: Linda Petersson Ödbring 
 
2018 var ett fint år på konstskolans två kursår och vi är glada över att flera vill gå hos oss. Vi har haft 
många och fina upplevelser på våra studiebesök, fjällturer och i våra ateljéer. Konst grund och Konst 
fortsättning (med inriktning Landart) har under året gjort mycket tillsammans.  Nedan visas en 
uppräkning av vad som skett från januari till december:  

• Arna Introducerade individuellt idébaserat konstprojekt 

• Workshop, tryckmetoder med Arna 

• Gästlärare Bodil Halvarsson, Måleri 

• Workshop skicktmåleri Arna 

• Samisk mytologi, Tomas Laula 

• Svartbränning 

• Gästlärare, portfolio, ansökningar Gustav Londre 

• Acrylic poring, Workshop med Raketa, ateljésamtal Klara Kyser   

• Gästlärare Mirjam Copp, Berättande skulptur 

• Kroki, måleri 

• Arbete inspirerat av Modernismen, Arna, självporträttworkshop Linda  

• Vargentin skolans estetiska program kom hit på studiebesök 

• Kroki, skulptur 

• Olof Edin Om färg gamla färgtekniker, byggnadsantikvarier från Jamtli  

• Fjälltur Hållfjället 

• Skolresa Strömsund Beppe Wolgers museum, Gert Andersson, Camilla Wolgers, Sikås 
Artcenter, Moa med familj trädgårdscafé.  

• Utställningsarbete 

• Utställning åk 2 Storsjöteatern Östersund 

• Utställning åk 1 Kulturhuset Järpen 

• Grafittiworkshop, avslut 

• Utflykter i närområdet, Akvarellstudier 

• Akvarell 

• Akvarell, Eva Ljungdahl Spåren i samiska landskapen  

• Handöl, Storulvån, gästlärare Märit Aronsson, Fredsprojekt i samarbete med Jamtli 



• I karolinernas fotspår 

• Tecknings workshop 

• Kartprojekt. Ljud projekt, Gustav och Lisa Londre/Gideonsson, utställning “Projekt Fred” 
interreg  Köjagården under Konstens vecka  

• Forts kartprojekt och ljudprojekt 

• Måleri, landskap färglära 

• Måleri, Materialkännedom Magni Borgehed 

• Täljsten Linda, utställningsutbyte med Ölands folkhögskola. “Barnens konstskola” under 5 
tillfällen agerade konsteleverna pedagoger för barn i området 9-12 år.    

• Måleri, Bodil Halvarsson 

• Utställning på Jamtli kafé "Fredsprojektet” Interreg  

• Temautställning, vinter, kulturhuset Järpen 

• Kroki, Linda 

• Grafiska tekniker, Arna 
 
 
 
 

 

 


