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VERKSAMHETPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019 

Syftet med årets verksamhetsplan är att tydligt påvisa vad skolan är och vad som ska göras under 
2019. Verksamhetsplanen förklarar budget 2019, anger handlingsplan och skolans målbild.  
 

 
 
 

1. INLEDNING  
– detta är Åredalens Folkhögskola  
 
1.1 Huvudman och mål 
Åredalens Folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola. Föreningen är ansluten till EFS 
(Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen), en rörelse inom Svenska Kyrkan. EFS är huvudman för ytterligare 
sju folkhögskolor. 
 
Åredalens Folkhögskolas måldokument anger att målen för verksamheten är: 

• 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 

 
1.2 Statens syfte   

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald att delta i samhällsutvecklingen 

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället 

• Bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet 
 
1.3 Tio ledord för Åredalens folkhögskola 
En plats för livslångt lärande, gemenskap, hållbarhet, skapande, livsåskådning, språk och 
kulturförståelse! Vid fjället i naturen och kulturen.  

 

Skolas mål & syfte Omvärlden SWOT Utvecklingsområden Måltal

Livslångt 
lärande

Gemenskap Hållbarhet Skapande Livsåskådning
Språk & 

Kulturförståelse
Vid fjället

I naturen & 
Kulturen
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1.4 Vision för Åredalens folkhögskola 2019  
2019 spås bli ett utmanade och ett känslomässigt allvarsamt år, för att sedan gå över till en ny vår 
och nya genombrott. 2018 var nationellt ett ”uppvaknandets år” kring klimatet osv och nu väntar ett 
år där känslan är att ”allt är på allvar”. Detta är folkbildningens år, ett år då vi ska ta plats och vara 
modiga! Folkhögskolan ska vara en fackla, ett ledkryss, med hållbara budskap in i framtiden. Med 
blicken fäst vid ”våren”, tilltron och hoppet! Rusta människor för ett liv i samhället och i 
gemenskapen. Solidaritet, hållbarhet, respekt och demokrati! I klassrummet, matsalen, idrottshallen, 
aulan, internaten, biblioteket, konstateljéerna och på fjället. Internaten är en unik och fostrande 
miljö som vi ska värna om! Matsalen erbjuder gemenskap kring en god matkultur mot ensamhet, 
slöseri och individualism. Skolan ska pulsera framtidstro och hopp!  
 
 
 

2. OMVÄRLDSANALYS FÖR 2019 
 
Här omnämns några delar i vår omvärld att förhålla sig till och hantera inom ramen för skolans syfte 
och mål. 

 
2.1 Nationellt 
Vi lever i en extraordinär tid! Det väletablerade analysföretaget Kairo Future pekar på att den 
framträdande känslan under 2019 kommer att vara känslan av att ”allt är på allvar”! Ett allvar på liv 
och död. Inte för alla, men för många. För så väl enskilda, företag och organisationer. Efter 
Kulturkrockarnas år (2017) och Det stora uppvaknandet (2018) är vi nu inne i ett år präglat av 
omställning, förvirring, uppbrott, ilska och polarisering. Men också av genombrott, nya landvinningar 
och visioner. Källa: www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/2019-pa-liv-och-dod/ 
 
 
2.2 Åredalen 2019 
Turismnäringen växer och hela Åredalen präglas av turism och reseanledningarna skidåkning, cykling 
och vandring. Vidare har bygden en stark entrepenörskultur med många småföretagare. 
Lokalproducerad och hållbar matproduktion är en stolthet. Åredalen har sedan 2015 präglats starkt 
av stort engagemang för integration. Vidare är bygden starkt präglad av inflyttning och av att allt fler 
barn växer upp här.  

 
 
2.3 Efter flyktingvågen 2015 
Sverige och Åredalen befinner sig i en tid efter flyktingvågen 2015, en tid av etablering där språk, 
yrkesförberedande utbildningar, familjeåterföreningar och jobb är i fokus. Vidare har den nya 
gymnasielagen lett till att fler unga får möjlighet att slutföra sin gymnasieutbildning.  
 
 
2.4 Klimatet och maten  
Klimatoron är stor och speciellt hos den unga generationen. Oro som kan leda till psykisk ohälsa men 
även till kraft och kamp. Till exempel är den unga aktivisten Greta Thunberg en symbol för den kraft 
som idag rör sig i den unga generationen. Klimatet står högt på den globala politikens agenda, men 
det går långsamt i förändringsprocesserna. Maten och överkonsumtionen är i fokus och nu tar allt 
fler kreativa lösningar fart. Miljödidaktik är idag på agendan, där undervisningen måste kunna 
hantera och utveckla några av vår tids centrala pedagogiska ödesfrågor, det senmoderna samhällets 
natursyn, människosyn och framtidssyn.  
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2.5 Natur och kultur 
Friluftsforskaren Klas Sandell har myntat friluftsstilarna och anpassningarna till naturen med orden 
passiv, aktiv och dominant. Stilar där vi förhåller oss olika till den natur vi rör oss i. Sättet vi möter 
naturen på blir även den tolkningsram för hur vi upplever den. Passiv skådning av naturen, 
aktiviteten i fokus i naturen eller att dominera och göra om naturen efter intressen, t ex pistade 
backar. En tydlig trend är att naturscenen blir allt mer sportifierad. Naturens egenvärde och det 
kulturella landskapet riskerar att hamna i skymundan.  
 
 
2.6 Religion, kyrka och sekularisering 
Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade och individualiserade länder. Detta får 
genomslag i både kultur och samhälle. Kristendomen har dock inte enbart ersatts av rationalitet, 
vetenskapstro och ateism, utan sökandet återfinns även inom t ex magi, spiritism och naturväsen. 
Sökandet efter mening, rötter och sammanhang är fortsatt stort. Med invandringen förändras det 
religiösa landskapet. Kristna invandrarkyrkor av olika slag tar en större plats och antalet muslimer 
ökar. Samhället blir alltmer mångkulturellt och mångreligiöst. I den situationen behövs respektfulla 
och berikande samtal om tro och livsåskådning.  
 
 
2.7 Konstens plats  
Konsten ger plats för samhällskritik, individens tolkningsram och kreativt skapande. Konsten har en 
förmåga att komma in i olika sammanhang och hantera ämnen som är svåra att arbeta med på andra 
sätt. Den konstnärliga friheten är dock utsatt och ifrågasatt. Sveriges olika konstföreberedande skolor 
kämpar med deltagarantal och sin existens. Framtiden för konstnären upplevs ekonomiskt osäker.  
 
 
2.8 Urbanisering  
Stadens attraktion och dragningskraft är fortsatt stort och växer. Trenden är att allt fler folkhögskolor 
väljer att flytta in sin verksamhet i städerna och därmed avveckla dyra och krävande 
internatfastigheter.  
 
 
2.9 Digitalisering 
Digitaliseringen har skapat en snabb och föränderlig värld. Det som var nytt igår är nära på gammalt 
idag. Det ställer krav på användare, men ger även möjligheter. Det går dock inte att ställa sig utanför 
digitaliseringen om man vill vara en aktör som är relevant i sin egen tid.  
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3. SWOT ÅREDALENS FOLKHÖGSKOLA 2019  

Underlag för fortsatt analys gällande Åredalens Folkhögskola. Här finns mängder att skriva, men nu 
har vi valt ut några delar. Här följer skolans styrkor, möjligheter, svagheter och hot: 
 
 
3.1 Styrkor  
Vad gör skolan bättre än andra? 

• Skolans goda rykte 

• Bra söktryck och därmed många deltagarveckor 

• Hög kvalitet på samtliga kurser 

• Personalens kompetens och engagemang 

• Kravcertifierad matsal 

• Internaten  
 
 
3.2 Möjligheter  
Styrkor i omvärlden som kan leda till möjligheter: 

• Varumärket Åre 

• Bra kommunikationer och vägar via Östersund/Åre/Trondheim 

• Lättillgänglig fjällmiljö 

• Många vill studera 

• Genom SFI och allmän kurs en fortsatt viktig del av lokalsamhället 

• Finns lokal och regional marknad för dagkonferenser 

• God kyrklig förankring i bygden 
 
 
3.3 Svagheter  
Skolans identifierade svaga punkter: 

• Till viss del otydlig profil av skolan som helhet 

• Liten skolledning begränsar skolans utveckling och strategiska ledning 

• Ansvar/befogenheter i organisationen kan bli tydligare 

• Stort engagemang i och runt skolan med viss brist på gemensam målbild för hela skolan 

• Digitalisering, verktyg och rutiner kring ekonomi  
 
 
3.4 Hot  
Hot i omvärlden kan exponera skolans svagheter: 

• Ingen höjning av statsbidragen samtidigt som lönerna höjs 

• Mindre stöd till folkbildning generellt 
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4. FYRA UTVECKLINGSOMRÅDEN 2019  
 
För att Åredalens Folkhögskola ska uppnå statens angivna syften och skolans egna mål ska följande 
fyra utvecklingsområden vara i fokus under 2019.  
 
 
 

OMRÅDE 1: DEMOKRATI 
Statens syfte: 

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
Skolans mål: 

• Att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och internationella samhället 

• Att all undervisning ska vara allsidig och genomförbar med tolerans och respekt för 
oliktänkande 

 
 
 
1.Digitalisering 
Mål:   Skapa bra och effektiva arbetssätt och internkommunikation 
Sätt att uppnå mål:  Microsoft 365. Outlookkalender för personalen. Analys av lösningar för 

molnbaserat löne- och redovisningsprogram. Välfungerande wi-fi. 
Digital kursfolder. Redesigna hemsidan. 

Ansvariga:   Rektor, Ekonom, IT 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019 
 
 
 
2.Marknads- och Kommunikationsplan 
Mål:   Fokusera utifrån koncept och i enlighet 

med marknads- och 
kommunikationsplan lyfta skolan mot 
rätt målgrupper.  

Sätt att uppnå mål:  Marknads- och kommunikationsplan  
Ansvarig:   Rektor, Kommunikatör 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019, enl. bifogad 

plan 
 
 
 
 
3.Ekonomistyrning 
Mål:   Säkerställa lagd budget, stabil och noga 

avvägd ekonomi genom statsbidrag 
Sätt att uppnå mål:  Budget med budgetansvariga. Följa 

årshjulet för rapporteringar. Söka 
externa bidrag. Dagkonferenser. 
Uppföljning personalarbetstid 

Ansvarig:   Rektor, Ekonom, Budgetansvariga 
Tidsplan:  Vår och höst 2019, samt enl. årshjul för 

rapporteringar 
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4.Organisation  
Mål:   Bredare skolledning och välmående organisation 
Sätta att uppnå mål:  Återbesätta biträdande rektor med HRfunktion. 

Medarbetarundersökningar. Delegera ansvar ut i organisationen. 
Ansvarig:   Rektor, Ledningsgruppen 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019 
 
 
5.Hållbarhet 
Mål:   Öka medvetenhet hos deltagare, personal och lokalt kring miljö- och 

hållbarhet 
Sätt att uppnå mål:  Arbeta aktivt med Agenda 2030. Personalens sociala arbetsmiljö och 

arbetstider. ”Foodtalk” mot matsvinn för hållbar mathållning. 
Självhushållningskurser. 

Ansvarig:   Rektor, Köksansvarig, Ansvarig pedagog 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019 
 
 
6.Konceptualisering och styrning 
Mål:   Tydliggöra skolans profil, inriktningar och unika koncept 
Sätt att uppnå mål:  Skapa sk skolkompasser för hela skolan och dess linjer. Skapa 

delaktighet hos kursansvariga. Varje kompass redogör för skolans och 
respektives linjes mål, strategi, ledord, vision (se testbild nedan) 

Ansvarig:   Rektor, Kursansvariga 
Tidsplan:  Start våren 2019 
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OMÅRDE 2: MÅNGFALD I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 
Statens syfte: 

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald att delta i samhällsutvecklingen 
Skolans 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 i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning 
 
 
1.Verksamhet som svarar upp mot behov i samhället 
Mål:   En aktiv och synlig lokal aktör  
Sätt att uppnå mål:  Delta i sammankomster med t ex EFS Nyland, Hållandsgården, Jamtli, 

Länskonsten, Södra Årefjällen, Destinationsbolaget, Åre kommun, 
LärCentrum, Utbildningsforum Åre, Arbetsförmedlingen, STF, Samebyar, 
Naturvården, samt delta på eventtillställningar som Helenloppet. 

Ansvarig:   Rektor, Ledningsgrupp, Styrelse 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019 
 
 
2.Verksamhet som svarar upp mot behov hos huvudman 
Mål:   Välfungerade samarbete och utbyte med SALT, EFS och Johannelund 
Sätt att uppnå mål: Kursansvariga utvecklar kortkurser/distanskurser/konfirmationskurser 

tillsammans med huvudmannen. 
Ansvarig:  Kursansvariga KRIK/Team/Bibel, Rektor 
Tidsplan:  Hösten 2019 
 
 
3.Synliggöra kristen tro och livsåskådning 
Mål:   Skapa mötesplatser för dialog och samtal om tro och livsåskådning 
Sätt att uppnå mål: Mässor, andakter, föreläsare, Fjällalphakurs, själavård, retreater, 

konfirmationskurser. 
Ansvarig:  Kursansvarig Bibel/KRIK/Team, Skolpräst 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019 
 
 
4.Fastighet 
Mål:   Ett fastighetsbestånd som förvaltas väl och ger avkastning 
Sätt att uppnå målet:  Tioårsplan underhåll fastigheter. Aktivt lyfta att folkbildning innebär 

internat. Värdera kapital i mark/fastigheter. 
Ansvariga:   Styrelse, Rektor, Husfru, Vaktmästeri, Ekonom 
Tidsplan:  Enligt fastighetsplan, samt efter beslut av styrelse 
 
5.Arbetsmiljö 
Mål:   God arbetsmiljö för all personal 
Sätta att uppnå mål:  Revidera arbetsmiljöplaner och riskbedömningar. Brandskydd. 

Skyddskommitté. Skapa introduktion för nyanställda. 
Företagshälsovården. 

Ansvarig:   Rektor, Husfru 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019 
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OMRÅDE 3: BILDNING & UTBILDNING 
Statens syfte: 

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 
Skolans mål: 

• Att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värdet prioritera socialt eller 
kulturellt missgynnade grupper 

• Att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande 
verksamhet och ansvarstagande. 

• Att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning. 
 
 

1.Expansion av kursverksamheten 
Mål:   Fyra nya utbildningar läsår 2019/2020 
Sätt att uppnå målet: Förstudie och sedan sjösätta pilot av yrkesförberedande utbildning 

inom allmän kurs. Tanzania väntar distans. Fjällguide Fjälledarnormen 
distans. Valbar kurs Fjällalpha med Alpha Sverige. 

Ansvarig:  Kursansvarig Allmän kurs, Rektor 
Tidsplan:  Våren 2019 
 
2.Progression inom friluftsliv 
Mål:  En god progression från FoF till Fjällguide och Kompletteringskurs  
Sätt att uppnå målet: Tydliggöra skolans friluftslivsprofil. Sjösätta ny kompletteringskurs. 

Fortbildning personal fjälledarnormen.  
Ansvarig:  Kursansvariga Friluftsliv, Rektor 
Tidsplan:  Våren 2019 
 
3.Säkerställa god pedagogik och didaktik 
Mål:   Hög kvalitet på all undervisning  
Sätta att uppnå målet:  Korrekt lärartäthet. God tjänsteplanering. Fortbildning inom bl a 

kulturförståelse, psykisk ohälsa. Stödtjänst inrättas utifrån individuella 
handlingsplaner. Stödfunktion SYV. Analysera system och innehåll av 
valbara kurser. 

Ansvarig:   Rektor, SYV, Kursansvariga 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019 
  
 
 

OMRÅDE 4: KULTUR 
Statens syfte:  

• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 
Skolans mål: 

• Att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, skapande 
verksamhet och ansvarstagande.  

 
 
1.Arrangemang  
Mål:   Arrangemang, föreläsningar samt synlig konst på skolan 
Sätt att uppnå målet:  Finna möjliga tider och platser på skolan. Marknadsföra i god tid. 
Ansvarig:  Husfru, Kursansvariga 
Tidsplan:  Våren och hösten 2019 
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2.Lokalt förankrad konst  
Mål:   Gynna lokal konst och se behov i bygden 
Sätt att uppnå målet: Anlita lokalt knuta lärare/föreläsare. Aktiviteter för barn.   
Ansvarig:  Konstlärarna, Rektor 
Tidsplan:  Start våren 2019 
 
 
 
 

4. FEM MÅLTAL FÖR 2019 
 
Fem mätbara måltal för Åredalens Folkhögskola under 2019: 
 
 
1. Deltagarveckor 
Mål: Genomföra alla tilldelade deltagarveckor, samt fyra deltagare på SMF. 
Ansvarig:  Rektor, Ledningsgrupp, Kursansvariga, Ekonom 
 
 
2. Stöd till deltagare 
Mål: Skapa en stödtjänst på 50%. SPSM stödplan och hjälp till dem som behöver. 
Ansvarig:  Rektor, Kurator, Husfru 
 
 
3. Medarbetarundersökning 
Mål:  Genomföra undersökning 2 ggr/år  
Ansvarig:  Rektor 
 
 
4. Matsalen och konferenser 
Mål: Dagkonferenser och externa matgäster motsvarande 180tkr. En konferens/månad 

skolan är öppen.  
Ansvarig:  Kökschef, Husfru 
 
 
5. SkolKompasser 
Mål: Producera sk skolkompasser för:  

- Matsalen 
- Alla helårslinjer 
- Skolan i sin helhet 
- Sommarkurserna i sin helhet 

Ansvarig:  Rektor, Kursansvariga, Kökschef, Husfru 
 
 

 
 
 
 
 


