ÅRSREDOVISNING 2019

Styrelsen för föreningen Åredalens folkhögskola avger
härmed följande årsredovisning över det 81:e
verksamhetsåret; 2019-01-01 - 2019-12-31.
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1.Förvaltningsberättelse
Inledning
Åredalens Folkhögskola startade hösten 1938 av framsynta, engagerade personer som ville skapa
förutsättningar för ungdomar främst från ”de Jämtländska bygderna att få undervisning i
allmänbildande ämnen till grund för fortsatta studier”.
Årsmötet 2019 genomfördes som en årshögtid där bl a folkhögskolans andre rektor Anders
Andersson (dubbelanders) medverkade. En hälsning framfördes genom föreningens ordförande
från Kristina (Geja) Söderberg, född Nilsson, en av de första 38 eleverna som var med vid
skolstarten 1938. Andra fd elever, medarbetare och medlemmar framförde även minnen från sin
egen tid på folkhögskolan vilket visade på vilket arv och ansvar nuvarande styrelse och skolledning
har att förvalta.
2019 blev på flera sätt ett bra år för skolan. Kö på utbildningsplatser, överintag av deltagare, fulla
internat samt organisations- och arbetsmiljöutveckling. Åredalens folkhögskola har
vidareutvecklats under 2019, samt säkerställt kvalitet, flöden och arbetssätt. Skolans förtydligade
koncept, uttryck och antagningsförfarande inför läsår 19/20 är några av orsakerna till många
ansökningar och bra antagningsprocesser. Skolan rustar för framtiden och för bygdens bästa i
flera avseenden. Skolan står idag stabilt, blir allt tydligare och folkbildning är i tiden!

Syfte och mål
Syfte
Föreningen Åredalens folkhögskola har till uppgift att på evangelisk-luthersk grund och i
anslutning till EFS i den region 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 66 (68) medlemmar i Föreningen Åredalens Folkhögskola, varav 51 (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.
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Styrelsens sammansättning
Skolföreningens årsmöte ägde rum den 14 april på Åredalens folkhögskola. Styrelsen fick efter
årsmötet följande utseende:
EFS Mittnorrland
Ordinarie ledamöter
Ordf. Jan-Olof Hemmingsson
Lova Wiklund
Per Nilsson

Ås
Bodsjöedet
Undersåker

2020
2020
2020

Ersättare
David Eklöv

Järpen

2020

Skolföreningen
Ordinarie ledamöter
Lena Carle
Gunilla Weinéus
Ingrid Sandström

Duved
Järpen
Offerdal

2020
2020
2021

Ersättare
Kristofer Olsson

Åre

2020

Östersund

2021

Ytterhogdal

2021

Härnösands stift
Ordinarie ledamot
Gudrun Olsson
Ersättare
Leif Nilsson
Representanter
Ordinarie ledamöter
Personal
Matthias Bengtsson, ordinarie
och Ersättare
Kajsa Silfverdahl, ersättare

Kall
Undersåker

Fr o m augusti 2019 har personalen utsett en ordinarie och en ersättare:
Anette Gustavsson, ordinarie
Hålland
Maria Gustafsson, ersättare
Undersåker
Hedersledamot
Anders Andersson
Revisorer
Ordinarie
Mattias Eriksson, aukt. rev.
Ivar Hansander
Ersättare
Krister Pålstam, aukt. rev.
Eric Jonsson

Järpen

Östersund
Hålland
Östersund
Järpen
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Verksamheten
Här följer en översiktlig beskrivning i ord av utvecklingen av den bedrivna verksamheten.
Nedan anges en bild över samtliga kurser och de fyra inriktningarna läsårsstarten 2019.
Internationell linje, samt distanskurserna Swahili och Indien väntar avslutades VT 2019 och är
därmed inte med i bilden nedan:

Allmän kurs
De allmänna kurserna ska främst vända sig till deltagare som saknar grundläggande behörighet
för gymnasie- och högskolestudier. Folkhögskolan uppfyller kravet på att minst 15 % av den
totala verksamheten ska utgöras av allmän kurs. Till läsåret 19/20 startades fyra allmänna
klasser, där deltagarna delades in i svenska/SFI, bas, gymnasie- och yrkesinriktning. Vidare gick
ett antal deltagare från FoF ett allmänt spår, som integrerade i befintliga allmänna klasser.

Särskild kurs
På folkhögskolan finns idag flera särskilda kurser och inom tre inriktningar:
Bibel/tro:
Friluftsliv:
Konst:

Bibellinjen, Kriklinjen, Teamlinjen, Pastoralteologiska året
Fjäll- och friluftsliv, Fjällguide, Kompletteringskurs fjällguide
Konst grund, Konst fortsättning, Ecole i Frankrike

Kurserna har hög flexibilitet kring att forma individuella studieupplägg bl.a. genom skolans
modell med valbara kurser. Under 2019 fanns även kursen Internationell linje, men denna
avslutades VT 19.

Valbara kurser
De valbara kurserna är ett av skolans signum, som möjliggör att alla kursdeltagare får bildning
inom skolans fyra olika inriktningar. Deltagarna söker plats på valbara kurser, som går torsdag
till fredag i sex veckor under tre perioder. Valbara kurser 2019 var bl a självhushållning,
fjällsport, sömnad, keramisk form och behörighetsgivande ämnen.

Gemensam kurstid
Under läsåret har deltagarna sk Gemensam kurstid vilket innebär att alla kursgrupper möts i
aulan eller utomhus för gemensam kurs. Under 2019 har följande gemensamma kursdagar
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skett: Skolrådet dag, vi måste prat, studeranderätt/demokrati, drogpolicy/fjällkunskap, samisk
dag, aktivitetsdag ute. Viktiga dagar som sker tvärs över kursgrupperna, tillsammans med
deltagarna och har demokrati, integration och gemenskap i fokus.

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, Kompletteringskurs fjälledarnormen,
Pastoralteologiska året. Under VT 19 fanns kurserna Indien väntar distans och Swahili distans.

Kortkurser
Skolans sommarkursveckor genomfördes 2019 med 156 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. Kursen Sommarentrepenörerna, som
riktar sig till tonåringar, genomfördes med stöd av EU-bidrag.

Svenska från dag 1 och SFI
Asylsökande har också erbjudits Svenska från dag 1 i vår verksamhet som resulterade i Allmän
kurs. Allmän kurs Svenska startade HT 19 och där ingick även SFI.

Kulturarrangemang
Vi samarbetar med olika samarbetspartners mfl när det gäller utställningar, konserter,
föreläsningar, barnens konstskola mm. Våra deltagare har också bjudits in till offentliga
redovisningar av sina projekt.

Internat
Internatboende (både i Hålland och Provence) är en viktig del inom folkbildningen och för att
ge deltagarna bra boendemiljö under sin studietid. 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.

Kurser – sammanfattning
Den statsbidragsberättigade verksamheten uttrycks i deltagarveckor (=dv). Denna volym
bestämdes av Folkbildningsrådet till 5 580 dv för 2019. 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 2019 blev summan 5 580 dv på ordinarie statsbidrag.
Folkbildningsrådet tilldelade 985 extra dv för 2019. Extra statsbidrag i olika former gjorde att vi
totalt genomförde 6 994 dv (6 674 dv för 2018).
En uppställning på antal deltagare mm finns som bilaga.
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Ekonomi
Det ekonomiska resultatet framgår av resultat- och balansräkningen.
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning inkl. anslag och bidrag
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

2019 2018 2017 2016
20 801 21 851 18 935 20 499
230
-337 -1 356
635
21%
20%
32%
35%

Vi blev tilldelade 6 565 deltagarveckor som tillsammans med förstärkningsbidrag och särskilt
utbildningsstöd blev 12,5 milj kr i statsbidrag (2018:13,1 milj kr). För vår egen region har vi avtal.
För övriga regioner sker fakturering som grundar sig på var deltagaren är folkbokförd vid
kursstart gav totalt 2,4 milj kr. Nettoomsättningen inkl. bidrag blev 20,8 milj kr (2018: 21,8 milj
kr). Personalkostnader totalt 13,4 milj kr (2018: 14,3 milj kr). Övriga externa kostnader blev 6,2
milj kr, kostnader för bl a undervisning, hushåll, fastigheten och administration. Investering av
nytt brandlarm i skolbyggnaden samt laduborg.
Soliditet är justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Den visar andelen eget kapital i
förhållande till totala tillgångar
Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen är följande:
2014:56,2% 2015: 58,3% 2016: 62,1% 2017:67,5% 2018: 65,3% 2019:63,8%
Elly o Ante Karlssons-Stigs minnesfond redovisas i not 9 och 13.
Styrelsen för folkhögskolan beslutar om hur många och vilka som får ett kulturstipendium. 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
Gunilla Classon i samband med folkhögskolans årshögtidmöte i 14 april.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Folkbildningsrådet har inför 2020 arbetat med att förändra folkhögskolornas ingångsvärden.
Bakgrunden är den stora utbyggnaden av utbildningsformen folkhögskola 2015. Eftersom
platserna av regeringen definieras som permanenta är Folkbildningsrådets ambition att den
årliga fördelningen av platserna upphör och att platserna förblir på folkhögskolorna. Därför
ändras ingångsvärdet till 6 576 dv (tidigare 5 580 dv).
Utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på folkhögskolans
resultat på det nya året. I dagsläget kan vi inte bedöma hur stor. Folkhögskolan följer aktivt
utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att tillförfogande stående vinstmedel (kr)

Eget kapital
Resultat
Totalt

4 199 863,38
230 012,52
4 583 932,84
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Förändring i eget kapital (kr)

Ingående belopp
Föregående års resultat
Från engångsavgifter
Från reservfond
Årets resultat
Utgående belopp

Engångsavgifter Reservfond Eget kapital Årets resultat
13 000
99 250
4 425 595
-337 982
-337 982
99 250
13 000
230 013
0
0
4 199 863
230 013

Personal
Anna Willén är sedan sommaren 2018
rektor på folkhögskolan. Ledningsgruppen har bestått av Martin Boström,
Ingegärd Hägglund, Torsten Halvarsson
(vik.ekonom), Frida Grip (föräldraledig)
och Anna Willén. Ledningsgruppen har
träffats en till två gånger per månad.
Under hösten 2019 inleddes arbetssättet med fyra lärarteam utifrån skolans fyra inriktningar och
med fyra teamledare. Samtliga lärare möts i sk. pedagogträffar ca 10 gånger/läsår.
Fyra personalträffar med samtlig personal har genomförts där det getts tillfälle att dela
information mellan styrelse, ledning, olika arbetsenheter och fack. Personalen har under året
utbildats inom folkbildning med Bernt Gustavsson, pedagogens roll med Frida
Kjellgren/Spilloteket, kommunikation/ledarskap med Kristoffer Olsson och teambuilding i
arbetsgruppen vid t ex STF Persåsen. Hela personalgruppen har vid personalträffarna besökt
anläggningarna/platserna STF Persåsen och STF Kolåsen. Förutom de mer formella
personalträffarna träffas personalen till morgonmöten varje måndag samt till ett gemensamt
personalfika på onsdagar.
Fokus utifrån personal har 2019 legat på den psykosociala arbetsmiljön, SAM, organisation och
gemenskap. Under hösten 2019 togs ett första steg i skolans omorganisation, där den största
förändringen var arbetsledning inom den sk Husgruppen (IT, lokalvård, kök, reception, bibliotek,
vaktmästeri/fastighet) och teamledarfunktion för skolans fyra team. Organisationen gick därmed
från en platt organisation, där samtlig personal var direktrapporterade till rektor, till en
organisation med avdelningsledare och teamledare.

Utvecklings- och profileringsarbete
Utvecklings- och profileringsarbetet pågår ständigt inom olika delar av skolan. Skolans
verksamhetsplan redovisar noga för utvecklingsområden och profilarbetet. Här är några områden
som vi arbetat med under 2019.
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Utveckling 2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Husgrupp: Under året har den sk Husgruppen startats och letts av Husansvarig. Ett viktigt nytt
forum för avdelningarna som sköter IT, fastighet/vaktmästeri, internat, matsal, lokalvård och
bibliotek.
Stödteam: Skolan har etablerat ett sk Stödteam för att aktivt kunna agera och stödja
deltagare vid akuta händelser. Stödteamet består av skolpräst, kurator, stödsamordnare,
rektor, husansvarig. Rektor, husansvarig och kurator ansvarar specifikt för hantering och
uppföljning av skolans drogpolicy och disciplinära ärenden kopplat till denna. Under året
reviderade stödsamordnare och rektor flera policydokument rörande bl a deltagarinflytande.
Skolpräst: Skolan var utan skolpräst under första delen av 2019, men under hösten börjar ny
skolpräst Olof Roos. Skolprästens uppdrag var fortsatt morgonmässa och samtal, men nytt för
i år var den deltagarledda samlingen ”Lunch med prästen”. En nyhet som uppskattades bland
deltagarna, där skolprästen och deltagarna samtalade vid tisdagslunchen över olika teman.
Revidering policy: Ledningsgruppen reviderar årligen skolans diskrimineringspolicy,
utrymningsplan, beredskapsplan vid kris och studeranderättsliga dokument. Dessa har
uppdaterats och förtydligats gällande rutiner i hantering av ärenden osv.
Brandlarm: Ett nytt heltäckande och direktkopplats brandlarm har installerats. Brandlarmet
är idag direktkopplat till SOS larm och räddningstjänsten.
Skyddskommittén: Skyddskommittén möttes med två deltagare, två personal och två ur
ledningen. Där diskuteras skolans miljö i stort. Utfallet från mötet togs sedan upp i skolans
uppföljning av S.A.M.
Skol- och klassråd: Skolrådet, som möts två till tre gånger per termin och behandlar
deltagarnas klassrådsfrågor, förändrade sitt arbetssätt genom att deltagarna möts 30 minuter
innan mötet för att prioritera frågor och samtalsämnen till agendan.
Matråd: Det har inrättats ett sk Matråd, där deltagare från varje klass möts för att diskutera
maten som serveras på skolan samt mathållning generellt. En del i den folkbildning som vår
Kravmärkta Matsal ska uppnå.
Systematiska arbetsmiljöarbete: Skolan genomgick en grundlig revidering av sitt systematiska
arbetsmiljöarbete (SAM), där samtliga arbetsgrupper och avdelningar gicks igenom. Vidare
skapades rutiner vid våld och brand. Uppföljning av skolans SAM sker varje år i oktober.
Rutiner som skapar trygghet och hållbarhet.
Överintag deltagare: Under HT 19 genomförde skolan ett rimligt överintag på nära samtliga
kurser. Ett nytt arbetssätt som lett till att skolan använt alla tilldelade deltagarplatser under
hela läsåret och även fått de extra platser som vi sökt. Ett led i att säkerställa skolans
ekonomi, växt- och tjänsteplanering.
Antagningsförfarande: Skolan har sett över antagningsförfarandet av nya deltagare. Under
2019 antogs deltagare löpande från november till april, vilket bl a säkerställde god
kommunikation med deltagarna och att personals arbetstid inte gick över i plus-tid.
Arbetstider: Det påbörjades 2019 en översyn gällande arbetssätt, flöden och tidredovisning,
vilket resulterat i bättre arbetstider för flertalet och bättre balans i lärarnas årsarbetstid som
räknas över två år.
Teamledare: Rektor utsåg fyra teamledare utifrån varje team. Teamledarna möts och
diskuterar bl a olika frågor som finns inom och mellan teamen samt förarbetar tematiska
arbetssätt.
Pedagogträffar: Pedagogerna har tidigare år mötts i de ska pedagogträffarna. Under året
skedde en viss förändring i dessa möten, då alla pedagoger inte kunde vara med på alla
möten så behöves mötesstrukturen förfinas samt att ett årshjul inrättades (se punkten
systematiskt kvalitetsarbete).
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Deltagarstödjare: En sk deltagarstödjare rekryterades för att ge extra stöd till deltagare med
specifika handlingsplaner.
Valbara kurser: Under året förändras valbara kurser från tidigare fyra perioder till tre
perioder. En förändring som innebär att respektive årskurs får fler kurstimmar inom sitt
kursområde. Vidare digitaliserades antagningsförfarandet av valbara kurser, vilket
effektiviserade processen stort.
Mötesplatsen Torget: Det sk Torget skapades i hjärtat av huvudbyggnaden. Tanken var att
skapa en mötesplats mitt i skolan, en plats för integration och där många rör sig. Utfallet blev
mycket positivt och lokalen är ofta fylld med folk och rörelse.
Klassrum och mötesrum: På grund av det stora antalet deltagare har det har skett en översyn
av klassrum och mötesrum på skolan. Allt för att säkerställa att varje klass har de bästa
förutsättningarna utifrån sina behov. Exempelvis bytte kursgruppen Fjäll och Friluftsliv
klassrum från Jämteborg till storklassrummet i Laduborg, då klassen bestod av 27 deltagare.
Den tidigare vävsalen togs bort och blev istället det sk storklassrummet i Laduborg. Det fanns
även behov att inrätta ett sk studierum i anslutning till klassrummen, så att mindre grupper
skulle få studiero med t ex sin lärare eller deltagarstödjare. Vidare gjordes bibliotekets
reception om och ytterligare ett konferensrum (Jämtlandsrummet) inrättades i anslutning till
biblioteket.

Profilering 2019
-

-

-

-

-

-

Ledord för skolan: Till verksamhetsplanen 2019 sattes skolans ledord. Viktiga ledord som
funnits med som en röd tråd i hela varsamheten och marknadsföringen under året: ”En plats
för gemenskap, hållbarhet, skapande, livsåskådning, språk och kulturförståelse! Vid fjället i
naturen och kulturen.”
Omorganisation: Skolan genomgår sedan 2019 en omorganisation i tre steg, för att
effektivisera arbetssätt och förtydliga profil. Se punkten Framtid.
Nätverksbyggande och samverkan: Detta sker till exempel genom träffar med andra
folkhögskolor, organisationer, Arbetsförmedlingen, föreningar, idrottsklubbar, församlingar
fjällsammanslutningar, Åre Destination och Åre kommun. Fokus 2019 har legat på att bjuda in
olika aktörer till skolan och positivt presentera skolans verksamhet och folkbildande uppdrag.
Samverkan Jämtlands folkhögskolor: 2019 kom samtliga personal från folkhögskolorna Birka
och Bäckedal till Åre och skolan för fortbildning och gemenskap. Skolornas samarbete
fördjupas och utvecklas vidare. Ett viktigt arbete för att stärka samarbetet och dra nytta av
varandra. De tre rektorerna har tät kontakt och delar med sig av erfarenheter och kontakter.
Vi gör tillsammans, med våra olikheter och placeringar, Jämtlands ännu mer intressant som
plats för folkbildning.
Konceptualisering: Skolan utgörs idag av fyra olika inriktningar och under 2019 tydliggjordes
dessa, för att kunna bli tydlig i skolans koncept, uppdrag och riktning. En nyckel för att kunna
nå ut med vad skolan erbjuder och för att skapa en tydlighet i arbetssätt.
Huvudman EFS och kyrkan: Skolan vill finnas nära huvudmannen EFS och vara med på deras
mötesplatser. Samarbetet med SALT (barn- och ungdomsverksamhet inom EFS) och KRIK
(Kristen Idrottskontakt), samt Johannelunds Teologiska Högskola fortsätter och
samarbetsavtal har förnyats under året. Skolan är även med i föreningen Svenskkyrkliga
folkhögskolor som är en sammanhållande länk mellan Svenska kyrkan och folkbildningens
organ. Under året har även dialogen med lokala församlingar fördjupats genom en ekumenisk
bönegrupp som utgjorts av pastorer, präster och rektor.
Demokrati och Jämlikhet: Demokrati är en av folkbildningens hjärtefrågor och under 2019
ansökte skolan om att få en sk EU-ambassadör och en lärare på Allmän kurs blev antagen. Ett
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ambassadörskap som syftar till demokrati med fokus på Europa. Ett arbete som kommer att
påverka skolan på olika sätt under 2020.
Marknadsföring: Under året inleddes ett nytt arbetssätt utifrån en sk Marknadsaktivitetsplan.
Ett arbetssätt som tydligt anger aktivitet, syfte, mål, tid, ansvar och kostnad per aktivitet.
Vidare bytte skolan marknadsbyrå och effektiviserade arbetssätt och tempo i arbetet med t
ex folder, annonsering, marknadsföringsmaterial.
Kravmärkt Matsal: Maten och vår Matsal lyftes tydligt under året, för att belysa hållbar,
rättvis och genomtänkt mathållning samt för att berätta mer om skolan i stort. Matsalens
uppdrag är folkbildning! Matsalen började sälja luncher även till utomstående och öppnade
därmed upp skolan fler och nya besökare. Matsalen syntes med egen annonsering och
ställdes under året långt fram i skolans ”skyltfönster”. Detta gjorde skolan mer omtalade i
bygden och på ett nytt sätt.

Systematiskt kvalitetsarbete
Syftet med kvalitetsarbetet på folkhögskolan är att ständigt
förbättra verksamheten, uppnå god folkbildning och skapa
smidigare arbetssätt. Verksamhetsplanen påvisar
detta. Skolans verksamhetsplan gjordes om i
grunden och tydliggjorts i två delar, med verksamhetsplan med
omvärldsanalys och SWOT samt fyra utvecklingsområden som
anger tider och prioriterade områden för året (se
Verksamhetsplan för 2019). Till detta tillkommer även skolans
sk Marknads- och aktivitetsplan, som anger en mängd olika
aktiviteter som ska marknadsföra skolan. Genom det ständigt
pågående kvalitetsarbetet får vi syn på våra
förbättringsområden och kan skapa handlingsplaner som
utvecklar skolan.

Vidare genomarbetas kursmål
och kursutvärderingar av
lärarteamen i deras nya
delegerade arbetssätt med stort
eget ansvar och befogenheter.
Pedagogerna har tillsammans
sammanställt sitt pedagogiska
verksamhetsår i ett årshjul. Allt
för att förbättra sina arbetssätt
och utförande över året:
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Uppföljning, utveckling och analys är de vanligaste metoderna som skolan använder för att
under året samla in underlag till kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet beskrivs i följande årscykel
för verksamhetsutveckling:

Framtid
Folkbildning är och kommer alltid vara av stor vikt i Sverige! Skolan måste därför att vara
relevant och 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 skolformens pedagogiska fördelar och möjligheter samtidigt som skolans vision,
dess värdegrund och profilering ges högsta prioritet. Vi har under 2019 fått se en stor ökning av
ansökningar och därmed snabbt sett resultatet av att renodla koncept och skärpa
antagningsprocessen. Allmän kurs fortsätter att vara en stor grupp och utgörs fortsatt av
många nyanlända. 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 Etablering/SFI till Allmän Bas och vidare till Allmän kurs, samt
yrkesinriktning inom allmän kurs.
Skolan söker tydliggöra sin roll med EFS som huvudman. Skolan har en trygg kristen profil, som
samtidigt välkomnar och respekterar alla former av livsstilar, religioner och livsåskådningar.
Folkhögskolan är en smått unik mötesplats och viktig arena för existentiella samtal och möten
kring olika trosuppfattningar. Detta är viktigt att värna och skydda in i framtiden.
Under 2019 gjordes en noga genomlysning av skolans ekonomi och arbetstider, allt för att vara
en skola i god balans, ha en välmående personal, samt värna om internatet och dess
folkbildande funktion. Internaten och även Matsalen är kostsamma och krävande delar i
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verksamheten, men ska fortsatt ses som en prioriterad del av skolans uppdrag. Under 2020
kommer det fortsatt vara fokus på god ekonomi, fastighetsförvaltning och administration.
Vidare kommer skolan få se över och hantera de ekonomiska effekter som coronapandemin
orsakat.
Skolan ligger efter vad gäller all form av digitalisering och detta är en viktigt att snabbt åtgärda
under 2020. Digitaliseringen gäller allt från arbetsverktyg i vardagen för pedagoger och
deltagare, till redovisningsprogram och bokningssystem. Skolan och dess folkbildande uppdrag
måste bli digital utan att kompromissa med innehåll och folkbildande uppdrag.
Under 2019 genomgick skolan en omorganisation steg 1 (från en platt organisation till en
organisation med avdelningsledare och teamledare) och under 2020 sker steg 2 och 3 i denna
omorganisation. Tillsättande av Operativ Driftschef/biträdande rektor HT 2020 är ett viktigt
steg för skolans ekonomi och fortsatta utveckling. Steg 3 är slutligen att färdigställa korrekta
tjänste-/befattningsbeskrivningar för alla personal. Se bild nedan gällande omorganisation steg
2 med start 2020:

Avslutning
Verksamheten på Åredalens folkhögskola är något som vi skapar tillsammans och har all
anledning att vara ytterst stolta över. Personal, deltagare, föreningsmedlemmar, styrelse,
staten och Region Jämtland Härjedalen möjliggör denna unika pedagogiska miljö.
Hålland den 16 mars 2020

Anna Willén, rektor
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Budgetsammanställning
Budget
2020

RR
2019

Budget
2019

RR
2018

Intäkter
Anslag och bidrag
Statsbidrag
Mobilitetsstöd
Övriga bidrag

13 431
2 607
650

12 518
2 387
602

12 625
2 646
1 238

13 088
2 462
869

Nettoomsättning
Summa rörelseintäckter

5 713
22 401

5 295
20 801

5 070
21 579

5 432
21 851

14 297
6 723

13 288
6 229

14 236 -14 250
6 165 -6 926

730
21 751

700
20 216

747
-741
21 148 -21 916

Rörelseresultat

650

585

431

-65

Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster

342
342

-355
-355

230
230

273
273

Resultat efter finansiella intäkt o kostnad

308

230

201

-338

Resultat

308

230

201

-338

Kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
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3. Verksamhetsinformation 2019
Verksamheten presenteras utifrån skolans fyra inriktningar, samt de avslutade kursen
Internationell linje.

Bibel och tro
Kurs: KRIK-linjen
Under våren 2019 var KRIK-linjen med som volontärer i Alpina VM i Åre. Deras insats var stort
uppskattad av VM-organisationen och deltagarna fick med sig erfarenheter av ett stort
internationellt vinterevenemang som är utmärkande för orten Åre.
Läsåret 2019/2020 startade med en något större grupp, 20 deltagare mot tidigare 16 deltagare.
Att öva sig i praktiskt demokratiarbete är viktigt och ibland utmanande. Det fick deltagarna
erfarenhet av under det lokala evenemanget KRIK Arena som genomfördes i Järpen under
november. Detta är ett samverkansarbete med Svenska kyrkan och Tant Annas café i Järpen.
40-50 ungdomar från bygden deltog i miniturneringar, dans, fika m.m. Ett uppskattat
evenemang där ungdomar får chans att mötas i gemenskap.
Lokalsamhället får också möjlighet att ta del av KRIK-deltagarnas entusiasm, engagemang och
erfarenheter under praktikperioden. EFS-scouterna i Hålland, Bykyrkan i Undersåker,
Lighthouse husförsamling samt KRIK Hålland och KRIK Järpen som erbjuder lek och idrott en
kväll i veckan.
KRIK:s huvudkontor i Uppsala var på besök och bjöd på en föreläsning och KRIK Mullsjö var
också på besök under året. KRIK har under ännu ett år möjliggjort för deltagare från hela
Sverige att utveckla sin tro, upptäcka glädjen i idrotten och möjligheten att utveckla sitt
ledarskap.
Lärare under året var Björn Sylvén och Lina Sjörén.

VM i Åre
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Kurs: Teamlinjen
Arbetet med lärljungaskap och ledarskap i det rörliga samhället fortsätter ute på praktikplatser
runtom i landet. Metodiken handlar om att öva på att följa och leda i olika sammanhang.
Utbildningen syftar till stor del till att betjäna andra människor.
Teamdeltagarna syns ute i olika kristna samfund och organisationer som EFS, Svenska kyrkan,
EFK, Equmenika och KRIK.
Intressanta samarbeten och projekt har skapats runt om. I Hörby har kommunen öppnat upp
en mötesplats där kursdeltagare är med och skapar verksamhet. Andra samarbeten kan vara
kommunen tillsammans med kyrkan. Teamlinjen möjliggör och inspirerar till olika initiativ ute
på fältet. Deltagarna möts i gemensam undervisningen med Bibellinjen och KRIK-linjen på
Åredalens folkhögskola vid några tillfällen under året. Ett samarbete som uppskattas av
deltagarna på dessa kurser.

Lärare under året var Björn Sylvén.

Kurs: Bibellinjen
Med ett hållbarhetsfokus har Bibellinjen valt att bjuda in gästlärare från bygden och från länet i
år. Att ta tillvara och fördjupa relationer runt om i lokalsamhället har därför varit extra
angeläget. Hållandsgården som allra närmsta granne har erbjudit praktikplats,
Brattlandsgården bidrar med en bra retreatmiljö och samarbete med FUB där deltagarna leder
motionspass för boende på Margaretagården i Mörsil.
Hela kursen fungerar som ett demokrati- och kulturprojekt där samtal och arbete kring
relationer, kommunikation och respekt för varandras olikheter berikar gruppen och kursen på
olika sätt.
Kursen har ett nära samarbete med KRIK-linjen och möts i vissa gemensamma föreläsningar,
övningar samt har ett lärutbyte.
I år har skolan fått en ny skolpräst som berikat Bibellinjen på flera plan. Samtal i grupp och
enskilt kring liv och tro har varit en viktig och efterlängtad del på skolan då vi saknat skolpräst
under en tid.
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En gästlärare i teologi har besökt kursen samt erbjudit en öppen kvällsföreläsning för
allmänheten. En studieresa till Umeå har genomförts. Där fick deltagarna se hur man arbetar i
sjukhuskyrkan.

Lärare under året var Martin Boström

Konst
Kurserna: Konst i fjällmiljö Grundläggande- och fördjupningskurs
Skolans grundläggande konstutbildning och fördjupningsåret hade detta år fler sökande än
tidigare. Estetutbildningarna på Jämtlands gymnasium (Åk 2) bjuds in och får kännedom om
konstlinjen och utbildningen samt får se sig om i skolan och i närmiljön. Detta har givit bra
utfall med flera sökande från regionen.
Skolan är stolt över kursernas samarbete med Jamtli där deltagarnas konst exponeras i Jamtlis
kafé. Personal från museet hjälper till och bygger utställningen tillsammans på ett
professionellt sätt vilket bidrar till erfarenhet att arbeta med en konstinstitution för deltagarna
samt hjälper skolan och deltagarna att nå ut med sin konst till en stor publik. Att samverka är
att synas och utvecklas, detta har gjorts under året tillsammans med Åre konstförening,
Länskulturen och Östersunds konstförening. Mediauppmärksamheten för konstutbildningarna
har varit mycket god detta år med reportage i Östersundsposten och Jämtlandstidningen.
Land-art inriktningen under fördjupningsåret har ytterligare befästs genom att deltagarna har
varit ute i närområdet och gjort Land art i gruppkonstellationer, samt även gått in djupare i
ämnet genom konstteori. Årskurs 1 deltog även på Land art workshopen som hölls av Linda och
Arna. Tanken var att konkretisera och tydliggöra begreppet Land art för både åk 1 och åk. 2.
Lokalsamhället får flera möjligheter att ta del av deltagarnas konstverk på konstkuben inne på
biblioteket i Järpen där utställningar pågår varje vecka under en stor del av året.
Det livslånga lärandet och möjlighet att få växa som människa ges goda möjligheter inom
konstutbildningarna på Åredalens folkhögskola. Att uppskatta sig själv och hitta sitt egna
konstnärliga språk och uttrycks genom konsten är ett bärande pedagogiskt tema under
utbildningen.
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Flera av deltagarna har även detta år gått vidare i urvalsprocess till intervju för högre
konstnärliga utbildningar. En av våra deltagare blev utvald till en stipendieutställning “Den
tänkande handen”, ett prestigefullt teckningsstipendium med utställning på Kungliga slottet i
Stockholm och med chans att få ett stipendium på 100 000 kr.
Lärare under året var Arna Laula och Linda Petersson Ödbring.

Kurs: Konst & språk i Frankrike
2019 var ett fantastiskt år! Ecole de Mont Cotton startade upp nya samarbeten och fördjupade
tidigare inledda samarbeten med sjukhuset och rosa oktober samt GEM (en förening för
människor med olika funktionsvariationer).
De flesta av materialen deltagarna använder i konsten är vänliga mot oss och miljön. All plast
och hushållspapper är borta nu och deltagarna får se hur man river trasor och är utrustade från
start med ateljérock och trasor. I samarbeten med konsthögskolor blir det mycket alternativa
samtida material och i år arbetade deltagarna med luktkonst som ställdes ut på mediateket. I
det lokala samhället är skolan en viktig aktör både i föreningslivet där vi medverkar med b.la.
MAS solidarisk förening för utsatta.
Höjdpunkten var kursens tredagarskonstverk, då skolan intog rollen av konsulat för ElgalandVargaland. Carl Mikael von Hausswolff (kung) och Thierry Weyd (ambassadör) bjöds in.
Gruppen förde vida diskussioner och undersökte vad gränser kan vara inom alla områden. På
franska brukar man beskriva skolan som ”A la bonne franquette” (då man inte har folkhögskola
att jämföra med här), uttrycket står för en måltid som man delar tillsammans med andra på ett
familjärt sätt, där alla tar med sig vad de har och ingenting är uppstyltat.
En av de viktiga utställningarna var i samarbete med Academin Lascour, kursen blev inbjuden
att tänka kring temat landskap och gjorde en utställning utifrån Antropocen, människans
tidsålder med skräp som deltagarna hade samlat.
Fyra av deltagarna kom in på konsthögskola, en gick vidare inom design, en annan till filosofi.
För kursen Samtidskonst 2019, avslutades vårterminen med många avhopp på grund av olika,
oftast personliga, anledningar, och det var tråkigt för de som var kvar. Höstterminen började
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riktigt bra däremot, kanske för att två av de som medverkade hade gått här på sommarkurs så
vi hade lite lättare att få igång diskussionerna.

Lärare under året var Helena Schmidt-Bourges

Friluftsliv
Kurs: Fjäll och friluftsliv
En tydlig trend bland sökande till Fjäll och friluftslinjen är en ökande andel deltagare med
funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Det ställer högre krav på det socialpedagogiska
arbetet.
Till hösten 2019 var söktrycket fortsatt starkt och skolan fick möjlighet detta år att erbjuda fler
deltagare kursplats till fjäll och friluftskursen.
En stor del av kursvardagen handlar om att påverka sin livssituation som är ett av de viktiga
folkbildningsmålen. Genom utbildningen finns en allmänbildningshållning där olika ämnen
kopplas ihop och samtal och diskussioner får ett stort utrymme. Ambitionen är att väcka
kunskapslust och finna på nya vägar till att hitta svar på frågorna.
Under året har det skett en fortsatt samverkan med Södra Årefjällens ekonomiska förening och
Lässtyrelsen i projektet att utvecka leder i närområdet. Fördjupat samarbete med Gaaltije samiskt informationscentrum, Hanriis café i Handöl och olika forskare inom natur och kultur.
Kurslärarna är särskilt stolta över arbetet med att få möta och följa deltagarna där de befinner
sig och att arbeta utifrån ett socialekologiskt synsätt där man menar att alla har något att
bidraga med!
Ett folkbildande arbete i allra högsta grad!
Lärare under året var Olle Mobärg och Jessica Forsberg.
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Med Jörgen Andersson på Fjällbete

Kursmoment: gräva bivack, Trillevallen

Kurs: Fjällguide
Kursgruppen har ett eget stort ansvar i att organisera och planera sitt arbete under året. Det
kan ses som en praktisk träning i demokratiarbete samtidigt som de förbereds för yrkesrollen
fjällguide.
Under året har kursen samverkat med Fjällräddningen, Länsstyrelsen och olika lokala aktörer
inom fjällturism samt deltagit i ett utvecklingsprojekt inom hållbarhet. Dessa samarbeten ger
en bredare bild av branschen och vilka förutsättningar som råder. Deltagarna involveras i och
blir en del av lokalsamhället på flera vis och delar med sig av sina kunskaper till lokalsamhället
under året. Flera av deltagna väljer att stanna och arbeta i området efter utbildningen, vilket är
ett bra tillskott för Åre kommun och friluftsbranschen.
Deltagarna i fjällguidekursen får framförallt med sig en hög fältmässig färdighet under året då
stor del av undervisningen är fältbaserad samt innehåller flera perioder av praktik.

Lärare under året har varit Martin Strömgren och Olle Mobärg.

Allmän
Kurs: Allmän linje
Kursen har fortsatt att utvecklats utifrån det stora söktrycket från kommunens egna ungdomar
de senaste åren. Kursgrupper på fyra olika nivåer från grund till sista året i gymnasiet har
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formats fram. Detta år har det inte varit möjligt att erbjuda plats för någon med kursstart
under året, då utbildningen varit full från start. Kontakt med och överlämning från gymnasiet i
Järpen har varit viktigt för att kunna erbjuda deltagarna rätt nivå och rätt stöd för att lyckas
med sina studier.
Ett mål under året har varit att skapa intresse för lokal kultur och natur. Studiebesök och
exkursioner har gjorts till bl.a. Glösa, Fröå, Vålådalen och Huså. Karin Härjegård, präst och
författare från orten har inspirerat i författarskap och skrivande med en workshop kring att
hitta sin egen röst.
EU-valet och Brexit har varit aktuella ämnen att utgå ifrån när det gäller omvärld, demokrati
och politik. Mittuniversitetet har besökt och berättat om högre studier. Andra gästföreläsare
har undervisat och delat med sig om privatekonomi och om att starta eget företag.
Året har handlat mycket om att förfina studieplaner för deltagare som söker förlängning av
uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Migrationsverket har uppskattat vår tydliga
beskrivning av vad folkhögskolestudier på gymnasienivå innebär samt de individuella
kursplanernas utformning och godkänt förlängning av uppehållstillstånd på basis av dessa,
något lärarna på Allmän linje känner sig stolta och nöjda över. Allmänkursens arbete med
dessa frågor bidrog också till att skolan nominerades till Åre kommuns integrationspris i år.
Deltagarnas och gruppens mål har till stor del handlat om att skapa arbetsro och en bra
studiemiljö vilket lett till viktiga samtal om demokrati, respekt för varandra och att vara en god
studiekamrat.

Lärare under året var Kajsa Silfverdal, Nell Ray och Sofia Hamrin.

Kurs: Internationell linje
Under våren 2019 kom Internationell linje åter från sin fältresa som detta år gick till Indien.
Stor del av vårterminen går som vanligt till att bearbeta resan, arbeta med reserapporterna och
genomföra redovisningar och presentationer av sina erfarenheter och kunskaper. Detta blev
sista terminen för Internationell linje, då styrelsen har beslutat att avsluta denna ettåriga linje
efter flera år med för få antal sökande. Årets kursdeltagare tyckte naturligtvis att det var
speciellt att de blev den sista årskullen.
Ansvarig lärare detta år var Hans Bolin
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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.
Skolas mål & syfte

Omvärlden

SWOT

Utvecklingsområden

Måltal

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 Åtta ledord för Åredalens folkhögskola
En plats för livslångt lärande, gemenskap, hållbarhet, skapande, livsåskådning, språk och
kulturförståelse! Vid fjället i naturen och kulturen.
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Livslångt
lärande

Gemenskap

Hållbarhet

Skapande

Livsåskådning

Språk &
Kulturförståelse

Vid fjället

I naturen &
Kulturen

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
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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.

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:
Sätt att uppnå mål:

Ansvariga:
Tidsplan:

Skapa bra och effektiva arbetssätt och internkommunikation
Microsoft 365. Outlookkalender för personalen. Analys av lösningar för
molnbaserat löne- och redovisningsprogram. Välfungerande wi-fi.
Digital kursfolder. Redesigna hemsidan.
Rektor, Ekonom, IT
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:
Sätt att uppnå mål:

Ansvarig:
Tidsplan:

Säkerställa lagd budget, stabil och noga
avvägd ekonomi genom statsbidrag
Budget med budgetansvariga. Följa
årshjulet för rapporteringar. Söka
externa bidrag. Dagkonferenser.
Uppföljning personalarbetstid
Rektor, Ekonom, Budgetansvariga
Vår och höst 2019, samt enl. årshjul för
rapporteringar
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4.Organisation
Mål:
Sätta att uppnå mål:
Ansvarig:
Tidsplan:

5.Hållbarhet
Mål:
Sätt att uppnå mål:

Ansvarig:
Tidsplan:

Bredare skolledning och välmående organisation
Återbesätta biträdande rektor med HRfunktion.
Medarbetarundersökningar. Delegera ansvar ut i organisationen.
Rektor, Ledningsgruppen
Våren och hösten 2019

Öka medvetenhet hos deltagare, personal och lokalt kring miljö- och
hållbarhet
Arbeta aktivt med Agenda 2030. Personalens sociala arbetsmiljö och
arbetstider. ”Foodtalk” mot matsvinn för hållbar mathållning.
Självhushållningskurser.
Rektor, Köksansvarig, Ansvarig pedagog
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:
Sätt att uppnå målet:
Ansvariga:
Tidsplan:
5.Arbetsmiljö
Mål:
Sätta att uppnå mål:

Ansvarig:
Tidsplan:

Ett fastighetsbestånd som förvaltas väl och ger avkastning
Tioårsplan underhåll fastigheter. Aktivt lyfta att folkbildning innebär
internat. Värdera kapital i mark/fastigheter.
Styrelse, Rektor, Husfru, Vaktmästeri, Ekonom
Enligt fastighetsplan, samt efter beslut av styrelse

God arbetsmiljö för all personal
Revidera arbetsmiljöplaner och riskbedömningar. Brandskydd.
Skyddskommitté. Skapa introduktion för nyanställda.
Företagshälsovården.
Rektor, Husfru
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:
Sätt att uppnå målet:
Ansvarig:
Tidsplan:

Arrangemang, föreläsningar samt synlig konst på skolan
Finna möjliga tider och platser på skolan. Marknadsföra i god tid.
Husfru, Kursansvariga
Våren och hösten 2019
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2.Lokalt förankrad konst
Mål:
Sätt att uppnå målet:
Ansvarig:
Tidsplan:

Gynna lokal konst och se behov i bygden
Anlita lokalt knuta lärare/föreläsare. Aktiviteter för barn.
Konstlärarna, Rektor
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
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Deltagarveckor
2019
1485,5
3566,5
504
24

Allmänn kurser
Särskilda kurser
Korta kurser
Kulturarrangemang
Öppen folkbildning
Summa

5580

Extra Allmän kurs
Extra Särskild kurs
Etableringskurs
Svenska från dag ett
Övriga
Summa

650,5
763,5
54
7048

2018
1526
3515
461
78
5580

2017
1435
3639
406
78
22
5580

2016
1434
3643
411
62
37
5587

2015
1551
3535
371
56
80
5593

676
418
195
11
6880

89
30
456
95
22
6272

148
259
306
341
14
6655

68
468
6129

Antal deltagare
Antal deltagare på de långa kurserna följer nedan. Det är ett sammandrag och avser respektive
hösttermin.
Kursnamnet är det som gäller hösten 2019. Jämförelsen mot tidigare år avser motsvarande kurs
19/ 20 18/19 17/18
16/17
Allmänna kurser
Allmän grund / svenska
26
11
22
Textil form
6
Allmän kurs gymnasie
31
17
28
6
Fjäll o friluftsliv
6
26
8
Allmän kurs SFI
39
Konst
2
2
Etableringskurs
17
7
17
Internationella
Summa
63
62
93
53
Särskilda kurser
Fjäll o friluftsliv
Fjällguide
KRIK - linjen
Internationella
Bibellinjen
Pastoralteologisk kurs
Teamlinjen
Konst o språk i Frankrike
Konstkurs

21
10
20
18
6
7
18
23
123

Summa
Distanskurser
Fjällguide
Karibu Tanzania
Indien
Samtidskonst
Swahili

15
17
16
7
14
14
9
16
18
126

11
-

8

-

-

7
19
13

10
Summa

26 12
16
6
13
11
8
16
16
124

21

40

7
10
24

15/16
11
22
2
17
14
66

8
16
8
18
18
14
17
17
116

-

9
12
19
10
13
15
15
93

8
21
6
35

7
7
16
10
40

40

