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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Åredalens folkhögskola har vidareutvecklats under 2018, samt säkerställt kvalitet och arbetssätt. Skolan har 

rustats för framtiden och för bygdens bästa i flera avseenden. Allmänkurs har ökat i antal deltagare, delar av 

internatet har renoverats, SFIundervisning har bl a skett tillsammans med Innanförskapsakademin i Östersund, 

skolan har mottagit stöd från länskulturen, kortkursen Sommarentrepenörerna var ett nytt koncept för året, 

hållbar mathållning och arbete mot matsvinn har varit en aktiv del i arbetet med Matsalen, valbara kursen 

Självhushållning har varit populär mm. Skolan bygger för framtiden!  

 

Syfte och mål 

Syfte 

Föreningen Åredalens folkhögskola har till uppgift att på evangelisk-luthersk grund och i 

anslutning till EFS i det distrikt där Jämtlands län ingår bedriva folkhögskoleverksamhet. 

 

Mål  

Utöver gemensamma folkbildningsmål vill föreningen arbeta för följande mål: 

- att i skolverksamheten stimulera människor till bearbetning av livsfrågor 

- att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning 

- att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande 

verksamhet och ansvarstagande 

- att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och internationella 

samhället 

- att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde prioritera socialt eller 

kulturellt missgynnade grupper 

- att all undervisning skall vara allsidig och genomföras med tolerans och respekt för 

oliktänkande 

Medlemmar 

Vid årets slut hade vi 68 (68) medlemmar i Föreningen Åredalens folkhögskola, varav 53 är 

enskilda medlemmar och 12 (12) är EFS-föreningar och 3 (3) är andra föreningar. Vid årsmötet 

den 15 april 2018 beslöts att införa en medlemsavgift på 100 kr per medlem. 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens sammansättning 

Skolföreningens årsmöte ägde rum den 15 april på Åredalens folkhögskola. Vid årsmötet gjordes 
en revidering av stadgarna bl a föranlett av att EFS Mittnorrland upphör som distrikts-
organisation. Stadgeändringen medför också att endast personal har rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden. Styrelsen fick efter årsmötet följande utseende: 

EFS Mittnorrland  
Ordinarie ledamöter 
Ordf. Jan-Olof Hemmingsson Ås 2020  
Hjördis Höglund Undersåker 2019 
Lova Wiklund Bodsjöedet 2021 
Per Nilsson Undersåker 2020 
 
Ersättare 
Ingrid Sandström Offerdal 2021 
David Eklöv Järpen 2020 
Carl-Olof Wahlström Offerdal 2019 
 
Skolföreningen  
Ordinarie ledamöter 
Hans Lindström Krokom 2019 
Gunilla Weinéus Järpen 2020 
 
Ersättare 
Helene Sjöström Åre 2019 
Ingemar Hedlund  Undersåker 2020 
 
      
Härnösands stift  
Ordinarie ledamot 
Gudrun Olsson Östersund. 2021 
Ersättare 
Leif Nilsson Ytterhogdal 2021 
 
Representanter  
Ordinarie ledamöter 
Personal 
Hans Bolin Hålland t o m vt 2018 
Anders Nicolausson Hålland t o m vt 2018 
Ersättare 
Arna Rydberg Järpen t o m vt 2018 
Matthias Bengtsson Kall t o m vt 2018 
 
Fr o m juni 2018 har personalen utsett en ordinarie och en ersättare: 
Matthias Bengtsson, ordinarie Kall 
Kajsa Silfverdahl, ersättare Undersåker 
 
Kursdeltagare 
River Blom Hålland t o m vt 2018 
Johanna Sühl Hålland t o m vt 2018 
 
Åre kommun 
Peter Jansson (c)  Åre  
Ersättare 
Tomas Rydberg (mp) Undersåker  
      



Hedersledamot  
Anders Andersson  Järpen 
 
Revisorer  
Ordinarie   
Mattias Eriksson, aukt. rev. Östersund 
Ivar Hansander  Järpen 
Ersättare 
Krister Pålstam, aukt. rev. Östersund 
Eric Jonsson Järpen   

 

Verksamheten 

Här följer en översiktlig beskrivning i ord av utvecklingen av en bedrivna verksamheten.  

Allmän kurs  

De allmänna kurserna ska främst vända sig till deltagare som saknar grundläggande behörighet för 

högskolestudier. Folkhögskolan uppfyller kravet på att minst 15 % av den totala verksamheten ska utgöras av 

allmän kurs. Inför 2018 gjordes rekryterades fler nyanlända svenskar än förut till allmän kurs. Under hösten 

2018 tog styrelsen beslutet att avsluta Friluftsliv allmän kurs pga lågt söktryck.  

Särskild kurs  

På folkhögskolan finns det ett stort utbud av särskilda kurser. De utbildningar som erbjudits har varit: 

Bibellinjen, Internationell linje, Fjällguide, Fjäll- och friluftsliv, Konstskola åk 1 och 2, Konstskola i Provence, 

Teamlinjen, Pastoralteologiska året samt KRIK-linjen. Hög flexibilitet finns kring att forma individuella 

studieupplägg bl.a. genom skolans modell med fristående kurser torsdag till fredag under fyra perioder. Under 

hösten 2018 tog styrelsen beslutet att avsluta Internationell linje pga lågt söktryck.  

Distanskurser  

Folkhögskolorna ska erbjuda olika lärformer för att öka tillgängligheten. Detta möjliggörs bland annat i kurser 

som ges helt eller delvis på distans i form av nätbaserat lärande. Exempel på distanskurser som erbjudits är 

samtidskonst, swahili och Indien distans.  

Kortkurser  

Vår sommarkursveckor genomfördes 2018 med över 100 deltagare. Genom de korta kurserna når vi en bredare 

målgrupp; seniorer, deltagare med funktionsnedsättning, deltagare som vill pröva på att studera, andra 

ungdomsgrupper etc. Kurserna synliggör folkhögskolan och gör det också möjligt att samverka med andra 

organisationer. Vi ser att våra korta kurser ger deltagare till långa kurser och vi önskar att detta kommer att 

öka. Kursen Sommarentrepenörerna, som till riktar sig till tonåringar, skedde på skolan EU-bidrag 

Etableringskurs, Svenska från dag 1 och SFI  

Vi genomförde i år också Etableringskurser för nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingen. Enstaka 

asylsökande har också erbjudits Svenska från dag ett i vår verksamhet som resulterade i Allmän kurs SFI. Vi har 

haft SFI-verksamhet i både Hålland och i Östersund.  



Kulturarrangemang  

Vi samarbetar med vår huvudman mfl när det gäller utställningar, konserter mm. Under året har vi även 

erbjudit föreläsningar och konsert. Våra deltagare har också bjudits in till offentliga redovisningar av sina 

projekt.  

Internat  

Underhållet av internaten sköts löpande under året, såsom målning, byte av tvättmaskiner etc. En del 

möbelinvesteringar har gjorts samt kompletteringar till köken i borgarna efter de boendes önskemål. Under 

2018 färdigställdes en större renovering av det största elevhemmet, Jämteborg. Projektet är en stor 

framtidsinvestering för skolan. Även i Frankrike erbjuds deltagarna boende i internat.  

Kurser - sammanfattning 

Den statsbidragsberättigade verksamheten uttrycks i deltagarveckor (=dv). Denna volym betämdes av 

Folkbildningsrådet till 5 580 dv för 2018. För att erhålla fullt statsbidrag måste vi bl a genomföra denna volym 

samt att minst 15% skall vara allmänna kurser. För att säkerställa volymkravet planerar vi för en något högre 

volym ifall något förändras som vi inte kan påverka, t ex en inställd kortkurs. För 2018 blev summan 5 580 dv på 

ordinarie statsbidrag. Extra statsbidrag i olika former gjorde att vi totalt genomförde 6 674 dv (5 699 dv för 

2017. Etableringskurser, Studiemotiverade folkhögskolekurser (=SMF) mm blev 206 dv (440 dv för 2017).  

En uppställning på antal deltagare mm finns som bilaga 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet framgår av resultat- och balansräkningen. 

 Vi fick möjlighet till extra platser på Allmänna och Särskilda kurser vilket gav 1,7 milj kr. 

Etableringskurser minskade något. Övriga bidrag, se not 1 till resultaträkningen. Totalt fick vi 13,1 

milj kr i statsbidrag (2017: 11,4 milj kr). Helt nytt blev ett EU-projekt som gav nästan 0,5 milj kr 

för 2018, projektet fortsätter 2019 och 2020. Nettoomsättningen inkl. bidrag blev 21,8 milj kr 

(2017: 18,9 milj kr). Soliditet är justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Den visar 

andelen eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 

 Renovering av Jämteborg slutfördes under 2018. Hela kostnaden för 2018 blev 10,3 milj kr inkl 

inventarier och totalt 11,8 milj kr. Finansiering är eget kapital samt lån från Swedbank på 6,5 milj 

kr och Norrlandsfonden på 2,3 milj kr.  

 Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen är följande: 

2014:56,2%   2015: 58,3%   2016: 62,1%   2017:67,5%   2018: 65,3% 

Flerårsöversikt (tkr) 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning inkl. Anslag och bidrag  21 851 18 935 20 499 18 012 

Resultat efter finansiella poster -337 -1 356 635 447 

Soliditet  20% 32% 35% 38% 

     



Elly o Ante Karlssons-Stigs minnesfond redovisas i not 9 och 13. 

Styrelsen för skolan beslutar om hur många och vilka som får ett stipendium. Enligt villkoren 

skall stipendiaten gått en långkurs och gjort en kulturell gärning i vid mening. t ex inom musiken 

och konsten, för ungdomar, engagemang i bygd och kultur etc. Stipendiet delades ut till Gudmar 

Söderin i samband med skolans årsmöte i 15 april. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

 
Folkbildningsrådet har preliminärt beslutat att vi får 12 774 000 kr i statsbidrag för 2019 under 

förutsättning att vi bland annat genomför 5 580 deltagarveckor plus de utökade 1 293 

deltagarveckor som vi blivit tilldelade.  Där ingår också förstärkningsbidrag, bidrag för 

kortidsutbildade samt språkligt stöd.  Det innebär att bidragen per deltagarvecka inte höjs. 

 

 

 

 

 

 Förändringar i eget kapital 

               Engångsavgifter     Reservfond      Eget kapital         Årets resultat 

Ingående belopp                    13 000,00           99 250,00      5 781 424,73         -1 355 829,54 

 Föregående års resultat               -1 355 829,64 

 Årets resultat                        -337 981,81      

 Utgående belopp                    13 000,00          99 250,00    4 425 595,13             - 337 981,81

  

Personal 
Ingemar Forss har arbetat som rektor 

fram till augusti. En rekryteringsprocess  

för att söka ny rektor startades av 

styrelsen våren 2018. Beslutet togs att 

anställa Anna Willén som ny rektor och 

hon började sin tjänst i augusti. 

Ledningsgruppen har bestått av Martin 

Boström, Ingegärd Hägglund, Frida Grip, 

Elna Bolin och Anna Willén. 

Ledningsgruppen har träffats en till två 

gånger per månad. Fyra personalträffar 

har genomförts där det getts tillfälle att 

dela information mellan styrelse, ledning, olika arbetsenheter och fack. Förutom de mer formella 

personalträffarna träffas personalen till morgonmöten varje måndag samt till ett gemensamt personalfika på 

onsdagar. Personalen har under hösten utbildats inom kommunikation/feedback samt HLR, L-ABC 

 Förslag till vinstdisposition   

    
 Styrelsen föreslår att tillförfogande stående vinstmedel (kr)  

    
 Eget kapital  4 425 595   
 Resultat  - 337 981   
 Totalt  4 087 614   



Utvecklings- och profileringsarbete 
Utvecklingsarbete pågår ständigt inom olika delar av skolan. Här är några områden som vi arbetet med under 

2018:  

- Nätverksbyggande gör vi på olika sätt. Samverkan sker till exempel genom träffar med andra 

folkhögskolor, organisationer, föreningar och kommuner. Rektor har under året mött många 

representanter för samhällets institutioner som t.ex. regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Åre 

kommun m.fl. i syfte att informera om skolan och lyssna in behov i samhället. Vårt samarbete med 

gymnasiet har under året blivit tydligare och under våren genomförde vi tillsammans med gymnasiet 

och Arbetsförmedlingen en framtidsmässa på Racklöfska. I rekryteringen ser vi att detta ger resultat.  

 

- Profilarbetet har fortsatt även i år. Vi vill finnas nära huvudmannen och vara med på deras 

mötesplatser. Samarbetet med SALT (barn- och ungdomsverksamhet inom EFS) och KRIK (Kristen 

Idrottskontakt) samt Johannelunds Teologiska Högskola fortsätter. Vi är även med i föreningen 

Svenskkyrkliga folkhögskolor som är en sammanhållande länk mellan Svenska kyrkan och 

folkbildningens organ. Under året har dialogen med närliggande svenskkyrkliga församlingar 

fördjupats för att söka samverkan inom utbildningsområdet. 

 

- Under året har vi fortsatt deltagit i projektet Fjällkunskap som samordnas av organisationen Naboer. 

Många samhällsinstitutioner är med i detta och vår del har bl.a. varit information till nyanlända, 

högstadieelever och medverkan vid Jamtli vårmarknad.  

 

- Under 2018 har vi fortsatt arbeta för att profilera vår konstutbildning och särskilt fördjupningsåret. 

Med stöd från Länskulturen i Region Jämtland Härjedalen har skolan blivit känd för sin inriktning och vi 

konstaterar ett gott söktryck till våra konstutbildningar. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Syftet med kvalitetsarbetet på folkhögskolan är att ständigt förbättra verksamheten på skolan. Genom det 

systematiska kvalitetsarbetet får vi syn på våra förbättringsområden och kan skapa handlingsplaner som 

utvecklar skolan.  

 

Samtal, utvärderingar och analys är de vanligaste metoderna som vi använder för att under året samla in 

underlag till kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet kan beskrivas i följande årscykel: 

 



Framtid 
Det av yttersta vikt för skolan att vara uppdaterad på vad som händer både i det omgivande samhället och i det 

som rör skol- och utbildningsfrågor.   

 

Eftersom vår spelplan är folkbildning måste stort fokus läggas på att säkerställa den skolformens pedagogiska 

fördelar och möjligheter samtidigt som skolans vision, dess värdegrund och profilering ges högsta prioritet.  

Vi har under året fått se den ökning av allmän kurs som vi hade önskat. En stor del av ökningen består i 

nyanlända som behöver läsa in sina behörighetsämnen. En viktig framtidsfråga blir nu att förvalta detta 

förtroende och fortsätta utveckla verksamheten för att möta dessa deltagares behov. Vidare är det viktigt att 

framhålla progressionen från SFI till Allmän Bas och vidare till Allmän kurs, samt yrkesinriktning inom allmän 

kurs.  

 

Att vara en skola med kristen profil och samtidigt välkomna och respektera alla former av livsstilar, religioner 

och livsåskådningar är och kommer vara en viktig uppgift för skolan.   

 

Vidare måste vi värna om internatet och dess folkbildande funktion. Internaten är kostsamma och krävande, 

men ska fortsatt ses som en prioriterad del av skolans uppdrag. 

Avslutning 
Verksamheten på Åredalens folkhögskola är något som vi skapar tillsammans och har all anledning att vara 

ytterst stolta för. Personal, deltagare, föreningsmedlemmar, styrelse men också staten och Region Jämtland 

Härjedalen möjliggör denna unika pedagogiska miljö. 

 

 

 

Hålland den 15 mars 2019 

 

 

Ingemar Forss, rektor  Anna Willén, rektor 

t.o.m. den 5 aug 2018  fr.o.m. den 6 aug 2018 

 

 

 


