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1. Förvaltningsberättelse
1:1 Inledning
Åredalens Folkhögskola startades 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”. Åren har gått och det goda folkbildande
uppdraget har förvaltats, utmanats och förändrats med sin samtid.
2020 blev ett år starkt präglat av pandemin och av en enorm samarbetsvilja. Alla som verkar i och
runt skolan fick på flera sätt ställa om och tänka nytt för att skapa förutsättningar för bildning i en
oförutsägbar tid. Det var ett tufft år, men även ett år fyllt av kreativitet, mod och stor vilja!
Digitala verktyg, distansundervisning, robust kollegialt samarbete, fokus på ekonomi och
bibehållen hög kvalitet, samt kontinuerliga riskbedömningar, möjliggjorde god bildning och
hanterbarhet under 2020. Skolan och all personal gjorde tidigt en gedigen, gemensam och väl
genomarbetad riskbedömning som höll hela året och som är den faktor som gjorde att skolan
klarade sig så bra under 2020. Med gemensamma krafter hos all personal levererade skolan ett
enastående resultat. Skolan utvecklades vidare och har idag ett fortsatt högt söktryck samt en
god ekonomi i balans. Folkbildning är i tiden och skolan har ett ansvar att förvalta in i framtiden!

1:2 Syfte och mål
Föreningen Åredalens Folkhögskola har till uppgift att – på evangelisk-luthersk grund och i
anslutning till EFS i den region där Jämtlands län ingår – bedriva folkhögskoleverksamhet.
Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål som riksdagen beslutat för
folkbildningspolitiken. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin
kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Statens stöd till
folkhögskolorna regleras i Förordningen om statsbidrag till folkbildningen.
1:2:1 Statens stöd till folkbildningen har fyra syften
att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället
att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
1:2:2 Föreningens 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.
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1:3 Medlemmar
Vid årets slut hade vi 70 (66) medlemmar i Föreningen Åredalens Folkhögskola, varav 54 (51) är
enskilda medlemmar och 12 (12) är EFS-föreningar och 4 (3) är andra föreningar. Vid årsmötet
den 15 april 2018 beslöts att införa en medlemsavgift på 100 kr per medlem.

1:4 Styrelsens sammansättning
Skolföreningens årsmöte ägde rum den 7 maj. Årsmötet genomfördes digitalt. Styrelsen fick
efter årsmötet följande utseende:
EFS Mittnorrland
Ordinarie ledamöter
Ordf. Karl-Erik Lundin
Jan-Olof Hemmingsson
Gunilla Weinéus

Hammarstrand
Ås
Järpen

2023
2022
2021

Ersättare
Erik Persson

Järpen

2023

Skolföreningen
Ordinarie ledamöter
Ingrid Sandström
Anders Nordvall
Kristoffer Olsson

Offerdal
Östersund
Åre

2021
2022
2022

Ersättare
Lena Carle

Duved

2022

Östersund

2021

Ytterhogdal

2021

Härnösands stift
Ordinarie ledamot
Gudrun Olsson
Ersättare
Leif Nilsson
Representanter
Ordinarie ledamöter
Personal
Anette Gustafsson, ordinarie
och Ersättare
Maria Gustafsson, ersättare
Hedersledamot
Anders Andersson
Revisorer
Ordinarie
Mattias Eriksson, auktoriserad rev.
Ivar Hansander
Ersättare
Krister Pålstam, auktoriserad rev.
Eric Jonsson

Järpen
Undersåker

Järpen

Östersund
Hålland
Östersund
Järpen
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1:5 Verksamheten
2020 präglades i hög grad av pandemin och de åtgärder skolan tvingades att ta som följd av
denna. Strikta restriktioner för skolans sammanlagda verksamhet samt perioder med
distansstudier infördes redan i mars 2020. Samtlig personal och deltagare fick varje vecka agera
aktivt för att förhindra smittspridning och för att skapa förutsättningar för bildning inom sin
verksamhetsdel. Regionens smittskydd vägledde oss och gav återkommande skolan beröm för
det goda arbetet med förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning, både i skolmiljön
och på internaten.
Söktrycket var som vanligt högt då många vill studera och bo vid Åredalens folkhögskola, vilket
ledde till fyllda deltagarplatser på samtliga kurser 2020. Även nya kursgrupper startades i
samarbete med Åre Kommun och utifrån anvisade platser från Arbetsförmedlingen.
Här följer en översiktlig beskrivning i ord av den bedrivna verksamheten. Nedan anges en bild
över samtliga kurser och de fyra inriktningarna vid läsårsstarten 2020.

1:5:1 Allmän kurs
De allmänna kurserna vänder sig främst 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 20/21 startades fyra allmänna klasser, där
deltagarna delades in bas-, grund-, gymnasie- och yrkesinriktning. Vidare gick ett antal
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deltagare från Fjäll- och friluftsliv ett allmänt spår, integrerade i befintliga allmänna klasser och
under valbara kurser. Under läsåret 2020 skedde stor del av undervisningen på distans och
genom smågrupper på skolan.

1:5:2 Särskild kurs
På folkhögskolan finns idag flera särskilda kurser inom tre inriktningar:
Bibel/tro:
Friluftsliv:
Konst:

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

Kurserna har hög flexibilitet i att forma individuella studieupplägg bland annat genom skolans
modell med valbara kurser. Under 2020 var det dock inte möjligt för Ecole eller Team att
komma till skolan på grund av pandemin och skolans restriktioner kring resor och tillfälliga
besökare.

1:5:3 Valbara kurser
De tre valbara kursperioderna är ett av skolans signum som möjliggör för alla kursdeltagare att
få bildning inom skolans fyra olika inriktningar. Deltagarna söker plats på valbara kurser som
ges på torsdagar och fredagar i sex veckor under tre perioder. Valbara kurser 2020 var bland
annat självhushållning, fjällsport, keramisk form, måleri och behörighetsgivande ämnen. Under
2020 anpassades de valbara kurserna till rådande omständigheter utifrån covid-19 och
genomfördes på distans eller i små grupper ute. Vidare gick själva ansökningsförfarandet över
till digital lösning via Schoolsoft samt att läraren Pernilla Frödin blev kursansvarig för valbara
kurser, dess utformning och antagningsprocess.

1:5:4 Gemensam kurstid
Under läsåret har deltagarna så kallad Gemensam kurstid vid ett flertal tillfällen, viktiga dagar
som sker tvärs över kursgrupperna, tillsammans med deltagarna och som har demokrati,
integration och gemenskap i fokus. Under 2020 genomfördes två av dessa kursdagar på skolan
och resterande digitalt på grund av pandemin. Under 2020 hölls gemensamma kursdagar inom
till exempel studeranderätt/drogpolicy, fjällsäkerhet och demokrati inom EU.

1:5:5 Distanskurser
Folkhögskolorna ska erbjuda olika former för bildning och därmed öka tillgängligheten. Detta
möjliggörs bland annat genom kurser som ges helt eller delvis på distans i form av nätbaserat
lärande. Exempel på distanskurser som erbjöds under 2020 är Samtidskonst,
Kompletteringskurs fjälledarnormen och Pastoralteologiska året.

1:5:6 Kortkurser
Skolans sommarkursveckor ställdes in på grund av pandemin. I vanliga fall brukar det gå mellan
120 och 160 deltagare på dessa kortkurser. Genom de korta kurserna når vi en bredare
målgrupp. Kurserna synliggör folkhögskolan och gör det också möjligt att samverka med andra
organisationer. Kursen Sommarentreprenörerna (med stöd av EU-bidrag) som riktar sig till
tonåringar kunde dock genomföras som vanligt.

1:5:7 Kulturarrangemang
På grund av pandemin har inga större kulturarrangemang genomförts under 2020. I vanliga fall
samverkar skolan med olika samarbetspartners med flera när det gäller utställningar,
konserter, föreläsningar och så vidare.
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1:5:8 Läsårsplanering 2020

1:5:9 Internat
Internatboende, både i Hålland och i Provence, är en viktig del inom folkbildningen och i att ge
deltagarna en bra boendemiljö under sin studietid. Underhållet av internaten sköts löpande
under året, såsom målning, byte av olika vitvaror etc. En del möbelinvesteringar gjordes under
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2020 samt kompletteringar till köken i borgarna efter de boendes önskemål. Utifrån pandemin
och behovet av att skapa olika så kallade ”hushåll” valde skolans ledning att ordna deltagarnas
boende kursvis, något som aldrig inträffat tidigare. Vidare gavs möjlighet till deltagare att bo
kvar på internaten över julledigheten utifrån angivna skäl med anknytning till covid-19. En
handfull deltagare valde att bo kvar över julledigheten. Under året utgick skolan helt utifrån
deltagarnas hushåll gällande restriktioner, isolering av sjuka och så vidare. Deltagare som
uppvisade symtom isolerades och lät provtaga sig. I de fall då det fanns bekräftad smitta på
internaten sattes åtgärder omedelbart in och smittskydd var delaktigt i hanteringen av läget.

1:5:10 Kurser – sammanfattning
Den statsbidragsberättigade verksamheten uttrycks i deltagarveckor (=dv). Denna volym
bestämdes av Folkbildningsrådet till 6 576 dv för 2020. För att erhålla fullt statsbidrag måste vi
bland annat genomföra denna volym med minst 15% på allmänna kurser. För att säkerställa
volymkravet planerar vi för en något högre volym ifall något förändras som vi inte kan påverka,
till exempel en inställd kortkurs. För 2020 blev summan 6 666 dv på ordinarie statsbidrag.
Därutöver tilldelade Folkbildningsrådet oss 130 extra dv för 2020. Extra statsbidrag i olika
former gjorde att vi totalt genomförde 6 796 dv (6 994 dv för 2019).
En uppställning över antal deltagare mm finns som bilaga.

1:6 Ekonomi

Det ekonomiska resultatet framgår av resultat- och balansräkningen.
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning inkl. anslag och bidrag
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

2020

2019

2018

2017

2016

27 269
6 802
43%

20 801
230
22%

21 851
-337
20%

18 935
-1 356
32%

20 499
635
35%

Vi blev tilldelade 6 576 deltagarveckor som tillsammans med förstärkningsbidrag och särskilt
utbildningsstöd gav 14,7 milj kr i statsbidrag (2019: 12,5 milj kr). Vi fick möjlighet till extra platser
för en yrkesutbildning som vi startade upp på höstterminen, vilket gav 265 tkr. Vi anordnade två
etableringskurser med totalt 32 platser. Sista året på vårt treåriga EU-projekt gav 580 tkr.
För vår egen region har vi avtal. För övriga regioner sker fakturering som grundar sig på var
deltagaren är folkbokförd vid kursstart, vilket gav totalt 2,3 milj kr.
Statliga pandemistöd som skolan har tagit del av är reducering av arbetsgivaravgift, ersättning för
sjuklönekostnader, korttidsarbete och omställningsstöd.
Vi hade lägre intäkter på hushåll och fastighet än förväntat. Det beror på att vi på grund av Covid19 stängde vår restaurang under halva april och hela maj, att en del deltagare valde att flytta från
vårt internat tidigare samt att sommarkurserna ställdes in under pandemin.
I slutet av året sålde vi tre av våra hus: Fjällviol, Smörblomman och Renfanan. Vinsten av
försäljning blev 4 487 tkr.

8

Nettoomsättningen inkl. bidrag blev 27,2 milj kr (2019: 20,8 milj kr). Personalkostnader blev
totalt 13,4 milj kr (2019: 13,3 milj kr). Övriga externa kostnader blev 6 milj kr (kostnader för bland
annat undervisning, hushåll, fastigheten och administration).

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:
2015: 58,3% 2016: 62,1% 2017: 67,5% 2018: 65,3% 2019: 63,8% 2020: 49%
Elly o Ante Karlsson-Stigs minnesfond redovisas i not 9 och 12.
Styrelsen för folkhögskolan beslutar om hur många och vilka som får ett kulturstipendium. Enligt
villkoren skall stipendiaten ha gått en långkurs och gjort en kulturell gärning i vid mening, till
exempel inom musiken och konsten, för ungdomar, engagemang i bygd och kultur etc.
Stipendiet delades ut till Lina Hallebratt i samband med folkhögskolans årsmöte den 25 april.

1:7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
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

Ingående belopp
Resultat föregående år

4 429 875,90
6 801 996,48
11 231 872,38

Eget kapital

Årets resultat

4 199 863

230 013

230 013

Årets resultat
Utgående belopp

4 429 876

6 801 996
6 801 996
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1:8 Personal, SAM och organisation
1:8:1 Personal och arbetssätt
Rektor: Anna Willén
Ledningsgruppen: Martin Boström (lärare), Ingegärd Hägglund (husansvarig), Frida Grip
(ekonom), Mattias Sjölundh (operativ driftschef) och Anna Willén (rektor). Ledningsgruppen har
träffats ca 12 ggr/år
Husgrupp: Skolans husgrupp är en sammanslutning av driftens olika avdelningarna så som
lokalvård, kök, vaktmästeri, IT och reception. Under 2020 leddes gruppen av husansvarig
Ingegärd Hägglund. Mot slutet av året tillträdde operativ driftschef Mattias Sjölund med ansvar
för husgruppen och dess olika avdelningar. Gruppen möttes med jämna mellanrum.
Pedagoggrupp: Skolans pedagoger arbetar i fyra lärarteam utifrån skolans fyra inriktningar.
Samtliga lärare möttes på så kallade pedagogträffar ca 10 gånger/år. Stort fokus under träffarna
lades på att hitta pedagogiska och didaktiska vägar utifrån pandemin, samt att utforma bra
stödfunktioner.
Teamledare: Varje pedagogteam har en teamledare och dessa möts ca 7 ggr/år för
informationsutbyte och för att förbereda uppdrag till teamen.
Stödteam och beredskapsgrupp: Skolan har ett aktivt stödteam bestående av lärare, husansvarig,
skolpräst, kurator och rektor. En viktig grupp utifrån stödplaner och stödbehov i allmänhet, samt
vid kris. Utöver stödgruppen finns beredskapsgruppen bestående av rektor, husansvarig,
ekonom, operativ driftschef, en lärare, kurator samt skolpräst.
Personalträffar: Fyra personaldagar med samtlig personal genomfördes där det gavs tillfälle att
dela information mellan styrelse, ledning, olika arbetsenheter och fackförbund. Personalen hade
under året bland annat fortbildning inom första hjälpen vid psykosocial ohälsa, digitala verktyg i
Microsoft 365 samt arbetsmöte gällande aktiva åtgärder mot diskriminering. Vidare arbetade all
personal aktivt tillsammans i olika workshops för att ta fram gällande riktlinjer för läsåret utifrån
covid-19. Förutom dessa personalträffar träffades personalen på morgonmöten varje måndag kl.
08 samt tre gånger/läsår på förlängda personalmöten i samband med till exempel årsbokslut och
terminsstart. Tyvärr var det svårt att genomföra alla personalfika varannan onsdag kl. 14:30, så
här testades olika varianter för att ändå hitta mötesplatser, gott fika och trivsel.
Påverkan på personalen utifrån covid-19: Under sommaren korttidspermitterades delar av
kökspersonalen som en direkt åtgärd utifrån att studierna övergick till distans VT20,
matserveringen förändrades och flera internatboende deltagare valde att åka hem. I samband
med den andra covid-vågen HT20 gällde följande för att glesa ut på arbetsplatsen:
Lärare
Adm + IT
Lokalvård
Vaktmästeri
Kök

Jobbar hemifrån så mycket det bara går. Vid nödvändigt jobb på skolan sitter
man utspridda.
Jobbar främst hemifrån, men på plats när så krävs.
Jobbar på skolan och följer uppsatta rutiner.
Jobbar på skolan och följer uppsatta rutiner.
Jobbar på skolan och följer uppsatta rutiner.
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1:8:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Fokus utifrån personal låg under 2020 på den psykosociala arbetsmiljön, revidering av SAM i sin
helhet, samt på gemensamma arbetssätt utifrån restriktioner på grund av covid-19.
Utifrån pandemin skapades särskilda riskbedömningar och översyn av arbetsmiljö kopplat till
smittspridning av covid-19. Nedan visas första sidan av den typ av riskbedömning (totalt 6 sidor)
som skapades av och med samtliga anställda i maj-juni och som färdigställdes vid skolstart i
augusti:

(Sida 1 av 6)
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1:8:3 Organisation
Sedan 2019 har en successiv och varsam organisationsförändring skett, från en platt organisation till
avdelningar med avdelningschefsansvar. Under hösten 2020 togs steg 2 av 3 i samband med tillsättning av
operativ driftschef Mattias Sjölundh. Steg 3 är befattningsbeskrivningar för alla befattningar vilka skrivs under
2021. Nedan anges omorganisationen från 2018 till 2020.

Organisation 2018

Organisation från 2019

Organisation från okt 2020
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1:9 Jämställdhet och systematiskt arbete mot diskriminering
1:9:1 Skolan och arbetsplatsen
Skolans arbete mot diskriminering bygger på
undersökning, analys, åtgärder och revidering av
policydokument. Allt i samspel med samtlig
personal och årlig revison av ledningsgruppen.
Policydokumentet (här syns förstasidan) är på
sex sidor + bilaga med handlingsplan mot
sexuella trakasserier. Plan mot diskriminering
sätts i Åredalens folkhögskolas samlade SAM.
Där återfinns även skolans policy gällande
oegentligheter.
Skolan eftersträvar jämn fördelning mellan
könen bland medarbetarna. Idag har skolan ca
2/3 kvinnliga anställda. Under 2020 anställdes
fler män än kvinnor.

1:9:2 Kurser
Inom skolans kurser skedde arbetet med
jämställdhet och jämlikhet på bland annat
gemensam kurstid och under tematiska
dagar kring relationer, HBTQ, etnisk
tillhörighet, könsroller etc. Även
#vimasteprata har varit en del av
undervisningen.
Vid antagning av deltagare till skolans kurser eftersträvas mångfald i bakgrund, etnisk
tillhörighet, kön, ålder etc. Många unga vuxna söker till skolan, men under 2020 sökte och
antogs något fler i medelåldern än tidigare. Skolan har dock få seniora deltagare på de långa
helårskurserna, denna målgrupp återfinns istället normalt på skolans kort- och
sommarkursveckor samt på etableringskurserna.
Skolan har idag fyra team utifrån de fyra kursinriktningarna. Inom skolans team konst och
tro/bibel är majoriteten av de sökande kvinnor och därmed antogs fler kvinnor. Inom skolans
team friluftsliv var det möjligt att fördela platserna jämnt mellan kvinnor och män. Till allmän
kurs utgjordes majoriteten av manliga sökande och därmed antogs fler män än kvinnor.

1:9:3 Årsplan:
▪ Januari: Implementering av godkänd verksamhetsplan + handlingsplan
▪ Februari: Gemensam kursdag med fokus på jämställdhet och demokrati,
revidering av skolans diskrimineringspolicy, revidering SAM och studeranderätt för
kommande läsår
▪ Mars: Lönekartläggning och förhandling inför lönerevision
▪ April-maj: Medarbetarsamtal och lönesamtal, antagning och jämställt urval av
deltagare
▪ Juni: Utvärdering av läsår och kurser samt planering av kommande läsår
▪ Augusti: Skolstart och personaldagar med fokus på studeranderätt, jämställdhet och
demokrati
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▪
▪
▪

September: Uppföljning och aktiva åtgärder i arbetet mot diskriminering, arbetsmöte
med all personal
Oktober: Medarbetarenkät, skyddskommittémöte
November: Ledningsgruppen lägger förslag till verksamhetsplan med kvalitetsmål
Gemensam kursdag för alla deltagare med fokus på jämställdhet och relationer

1:10 Utvecklingsarbete
Utvecklings- och profileringsarbetet pågår ständigt inom olika delar av skolan. Skolans
verksamhetsplan 2020 redogör noggrant för utvecklingsområden och profilarbetet (se kapitel 4).
Här är några exempel på områden som utvecklades under 2020:
❖ SAM
• Kvalitetsarbete med alla personal med många arbetsmöten kring gemensam
riskbedömning och riktlinjer utifrån covid-19: restriktioner och uppföljning
• Organisation, breddad ledning för att växla upp skolans ekonomi och hållbara ledarskap
• Revidering av SAM i sin helhet
❖
•
•
•

Matsal
Kravmärkt matsal 2020, årlig revision och god lokal förankring
Matråd inrättades med deltagarna, som folkbildning och för utökat deltagarinflytande
Bra koncept för matlådor utvecklades

❖ Hållbarhet
• Tillvaratagande och medvetengörande kring kost och matsvinn i ledning av köksansvarig
Peter Lind
• Agenda 2030, fördjupat inom kurserna
• Hållbara Fjäll, leder och nedskräpning i fjällen (projekt med länsstyrelsen)
• Hållbara relationer, tematiserad dag för alla kursdeltagare
• Första hjälpen vid psykisk ohälsa, tvådagarskurs för personalen
❖ Kurser
• Skolambassadör för EU, en lärare går programmet tillsammans med rektor
• Långkursen Allmän Kurs Turism skapades VT20 utifrån behov i kommunen och tilldelning
av nya deltagarveckor
• Samarbetet med Arbetsförmedlingen fördjupades
• Fortbildningar av lärare, till exempel certifieringar, genomfördes
❖
•
•
•
•
•

Digitalt
Fortnox redovisningsprogram infördes med syfte att underlätta fakturahanteringen
Office 365 Teams blev digital plattform för distansundervisningen
Utökad tillgängligt med föreläsare från hela världen breddade undervisningen
Från papperskalendrar till 365 Outlookkalender, gemensamt och individuellt
Ansökan Valbara kurser gick över till att ske helt digitalt
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❖ Konceptarbete
• Skolans fyra inriktningar har ännu tydligare lyfts fram i marknadsföring,
verksamhetsplansarbete och strategiska arbeten.
• Skolans fyra kursteam med teamledare har etablerats och fördjupats i sina arbetssätt
tillsammans.
• De så kallade kurskompasserna påbörjades under 2020, men sköts på grund av covid-19
fram till 2021.
❖ Fastighet
• Vad ska våra lokaler och fastigheter vara och betyda i framtiden? Ett omfattande
analysarbete påbörjades hösten 2020.

1:11 Systematiskt kvalitetsarbete
1:11:1 Verksamhetsplan och mål kopplat till
handlingsplan 2020
Syftet med kvalitetsarbetet på folkhögskolan är
att ständigt förbättra verksamheten, uppnå
god folkbildning och skapa smidigare
arbetssätt. Verksamhetsplanen 2020 påvisar
detta, samtidigt som pandemin med dess
oförutsägbarhet till viss del ändrade
förutsättningarna för handlingsplanen. Hela
verksamhetsplanen återfinns i kapitel 4.
Skolans verksamhetsplan gjordes om i grunden
2019 och tydliggjordes i två delar, med
verksamhetsplan med omvärldsanalys och
SWOT samt fyra utvecklingsområden som
anger tider och prioriterade områden för året
(se Verksamhetsplan för 2020). Genom det
ständigt pågående kvalitetsarbetet och
utvärderingar får vi syn på våra
förbättringsområden och kan skapa
handlingsplaner som utvecklar skolan.

1:11:2 Studerandeinflytande
Skolråd och så kallade borgarmöten på internaten är viktiga forum för skolans och internatens
vardag och delaktighet. Vid skolrådet samtalar skolans ledning och representanter från varje kurs
om allt från integritet och covid-19 till kursinnehåll och idrottshallen. Varje skolråd har föregåtts
av ett klassråd i varje kursgrupp. Skolrådet beslutade 2020 att skapa ett matråd för att öka
deltagarinflytandet i mathållningen på skolan. Vidare avsåg skolrådet att som vanligt ha
intressestyrda trivselgrupper, men detta var svårt att genomföra under året på grund av
pandemin. Pandemin påverkade även gemensamma aktivitetsdagar och skolrådets dag.
Deltagarinflytande har också skett i skolans SAM och då bland annat genom
skyddskommittéarbete.
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Skolans studeranderättsliga standard revideras årligen av verksamheten och beslutas av
styrelsen. Dokumentet finns i sin helhet på skolans webb. Här anges innehållsförteckning i
dokumentet för 2020. Under 2020 reviderades bland annat skolans disciplinära flöde och
åtgärder.
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1:11:3 Pedagogernas årshjul
Kursmål och kursutvärderingar
genomfördes av lärarteamen i
delegerade arbetsformer med
stort eget ansvar, delaktighet och
befogenheter. Pedagogerna har
tillsammans sammanställt det
pedagogiska verksamhetsåret i
ett årshjul. Allt för att förbättra
arbetssätt och utförande över
året.

1:11:4 Skolans årshjul
Kvalitetsarbetet för skolan
sker kontinuerligt och
beskrivs i följande årscykel
för verksamhetsutveckling.
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1:12 Framtid
Pandemin kommer fortsatt att prägla de närmaste åren och utmaningen kommer att vara att
leva med och hantera den fortsatta osäkerheten som råder. Avgörandet ligger i om skolan
lyckas skapa en motståndskraftig organisation, en organisation som klarar av att orientera sig
och leverera i en tid av ovisshet. Just nu pågår omorganisering av verksamheter och av våra liv,
det osäkra är det nya normala! Vår vardag, arbetsplats, geografi och teknik byggs om och alla
dessa delar ”spiller över i varann”.
Många osäkra faktorer gör att strukturförändringar sker inom en rad områden. Politiken som
värdegrund blir alltmer polariserad. Vardagsliv, familj, religionsutövning och konsumtion byggs
om. Ekonomi ställs om och upplevs som osäker. Arbetslivet förändras då arbetsplatser
uppluckras till att omfatta ett arbetsliv på distans och genom digitalisering samt genom att
arbetsmiljöfrågor flyttar in i hemmakontoret. Boende och geografi ändras i spåren av känslan
av otrygghet och utflyttning från städerna har ökat. Hållbarhetsarbete ses som möjliggörare
och avgörande för affärsidéer/-utveckling. Hållbarhet rör mängder av delar i livet: mat, hälsa,
miljö, jämlikhet, resor, kreativt återbruk etc. 2021 blir ett år av ”ombyggnation” även för
folkhögskolan, att våga tänka i nya banor och att modigt ta steg in i framtiden. Skolan måste
vara relevant och uppdaterad kring vad som händer både i det omgivande samhället och i det
som rör skol- och utbildningsfrågor. Skolan har till exempel under 2020 tagit stora kliv framåt
vad gäller digitalisering, både i undervisningen och administrativa system. Under 2021 behöver
skolan ta ytterligare digitala steg och utveckla folkbildningen vidare, utan att kompromissa med
innehåll eller det folkbildande uppdrag.
Eftersom skolans kärna 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. Skolan har sedan 2019 sett en stor ökning av ansökningar och
har snabbt sett resultatet av ett renodlat koncept och skärpta antagningsprocesser. 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 att utveckla verksamheten för
att möta deltagares behov. Vidare ska skolans internat vara relevant, borga för gemenskap,
vara i gott skick och möta de boendes förväntningar på ett positivt sätt. Under
sommarperioden bör även skolans internat nyttjas på bästa sätt för gäster och grupper som
söker ett välordnat boende i Åredalen. Folkbildning i Åredalen kommer fortsätta att möta
framtiden med högt ställda förväntningar och stor tillit!

1:13 Avslutning
Verksamheten på Åredalens Folkhögskola är något som vi skapar tillsammans och har all
anledning att vara ytterst stolta över. Personal, deltagare, föreningsmedlemmar, styrelse, stat
och Region Jämtland Härjedalen möjliggör denna unika pedagogiska miljö.

Hålland den 10 april 2021

Anna Willén, rektor
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2. Ekonomisk redovisning 2020
Resultaträkning

2020-01-01

2019-01-01

not

2020-12-31

2019-12-31

Statsbidrag

1

14 694 640,00

12 518 100,00

Mobilitetsstöd

2

2 303 986,20

2 386 712,20

Övriga bidrag

3

1 864 006,00

601 647,21

Nettoomsättning

4

3 918 733,18

5 294 582,91

Rörelseintäkter
Anslag och bidrag

Vinst vid avyttring av byggnader och mark

4 487 998,88

Summa rörelseintäkter

27 269 364,26

20 801 042,32

Rörelsekostnader
Personalkostnader

5

-13 432 651,35

-13 287 811,29

Övriga externa kostnader

6

-6 050 869,43

-6 228 512,65

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

-605 954,00

-700 049,86

-20 089 474,78

-20 216 373,80

7 179 889,48

584 668,52

0,00

0,00

Räntekostnader

-377 893,00

-354 656,00

Summa finansiella poster

-377 893,00

-354 656,00

Resultat efter finansiella intäkter o kostnader

6 801 996,48

230 012,52

Resultat

6 801 996,48

230 012,52

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
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Balansräkning

Tillgångar

not

2020-12-31

2019-12-31

Byggnader och mark

7

16 102 146,38

16 940 413,50

Inventarier

8

445 104,64

464 496,64

16 547 251,02

17 404 910,14

19 865,00

23 960,00

Kundfordringar

508 326,00

764 138,00

Övriga fordringar

425 462,19

59 711,00

Förutbetalda kostn och upplupna intäkter

1 459 076,45

797 153,45

Kassa och bank

6 695 491,69

589 025,15

254 625,88

248 403,58

9 362 847,21

2 482 391,18

25 910 098,23

19 887 301,32

4 429 875,90

4 199 863,38

6 801 996,48

230 012,52

11 231 872,38

4 429 875,90

10 621 550,00

11 282 800,00

150 000,00

150 000,00

10 771 550,00

11 432 800,00

Övriga skulder till kreditinstitut

843 250,00

762 000,00

Leverantörsskulder

427 595,61

440 139,00

0,00

0,00

354 505,54

328 336,84

2 026 698,82

2 245 746,00

254 625,88

248 403,58

3 906 675,85

4 024 625,42

25 910 098,23

19 887 301,32

Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager textil
Kortfristiga fordringar

Förvaltade fonder mm.

9

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital

10

Resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Kreditinstitut

11

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostn o förutbetalda intäkter
Förvaltade fonder mm.
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

12
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentar
Belopp i kr om inget annat anges
Redovisningsprinciper
Föreningens årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1 (K3)). De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna
som har använts vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.
Byte av värderingsprinciper:
Föreningen ändrade principen för redovisning år 2018 från K2 till K3. Anledning till bytet var
komponentavskrivning på fastighet.
Jämförelsetalen har inte ändrats på grund av att ingen uppskrivningsfond har tillämpats.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens avskrivningsbara
belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/komponenten tas i bruk. Avskrivning
görs linjärt. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Byggnader: 15 - 100 år, Maskiner och andra
tekniska anläggningar: 3 - 5 år, Inventarier, verktyg och installationer: 3 - 10 år.
Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 intäkter. Det flöde av ekonomiska fördelar
som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Leasing
All leasing där föreningen är leasetagare redovisas som operationell leasing och leasingavgifterna
samt eventuell första förhöjda avgift redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Ställda panter

2020

2019

13 125 000,00

13 125 000,00

Företagsinteckningar

1 800 000,00

1 800 000,00

Tax.värde på personalbostäder

2 118 000,00

4 770 000,00 *

Fastighetsinteckningar i
Nyland 2:38, 2:51 och 2:52 i Åre

* Tax.värde på Nyland 2:38 o 2:34 i Åre
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Förklaring till noter
Not 1 - Statsbidrag

2020

2019

1 140 000,00

885 000,00

10 718 900,00

8 983 800,00

Bidrag för kort utbildningsbakgrund

260 200,00

260 100,00

Bidrag för utökade platser

265 200,00

1 666 400,00

0,00

0,00

1 326 640,00

0,00

Svenska från dag ett

0,00

68 400,00

Förstärkningsbidrag

264 900

441 000,00

Specialpedagogiska skolmyndigheten

294 000

93 000,00

424 800,00

120 400,00

0,00

0,00

14 694 640,00

12 518 100,00

Region Jämtland Härjedalen

1 125 000,00

1 125 000,00

Övriga landsting/regioner

1 178 986,20

1 261 712,20

2 303 986,20

2 386 712,20

Basbidrag (Bas- och Organisationsbidrag)
Verksamhetsbidrag

Studiemotiverade folkhögskolekurs (SMF)
Etableringskurs

Språkschablon, ordinarie och extraplatser
Extra statsbidrag

Not 2 - Mobilitetsstöd

För vår egen region har vi ett avtal. För övriga regioner sker fakturering som grundar sig på var
deltagaren är folkbokförd vid kursstart.
Not 3 - Övriga bidrag
Länsarbetsnämnden

793 769,00

362 076,00

Övriga bidrag

490 237,00

21 002,00

EU-bidrag

580 000,00

218 569,21

1 864 006,00

601 647,21

26 050,00

32 038,00

431 947,60

682 289,00

Hushållet

1 412 896,86

1 995 130,31

Fastigheten

1 892 644,00

2 461 596,50

155 194,72

123 529,10

3 918 733,18

5 294 582,91

Summa - Övriga bidrag
Not 4 - Nettoomsättning
Uppdragsutbildning
Undervisningsmaterial

Övriga intäkter
Summa - Nettoomsättning
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Under hushåll och fastighet finns vår konferensverksamhet bokförd. Hit räknar vi möten,
träffar, läger som inte avser statsbidragsberättigad verksamhet eller uppdragsutbildning.
2020

2019

2 600,00

45 400,00

Undervisning

-5 559 455,75

-5 151 803,75

Administrativ

-1 093 720,34

-1 219 958,12

Fastighet

-1 375 702,06

-1 118 365,15

Hushållet

-1 113 517,69

-1 126 379,01

-542 970,20

-338 170,78

-3 321 722,70

-3 445 320,76

-425 562,61

-887 813,72

-13 432 651,35

-13 287 811,29

Konferensverksamhet
Not 5 - Personalkostnader
Löner

Övriga
Sociala kostnader
Övriga personalkostnader
S:a personalkostnader

Vid årets slut fanns det 33 (31) anställda varav 20 (20) kvinnor. I övriga personalkostnader ingår
238 321,93 kr som avser personer med annan arbetsgivare (2019: 576 546,22 kr).
Årsanställda uttryckt i heltidstjänster inkl. timanställda och föreläsare var 24,9 (24) varav kvinnor
17,7 (15,8). Med heltid avses 1920 timmar.
Not 6 - Övriga externa kostnader
Undervisningsmaterial

-819 667,71

-830 879,90

Hushållet

-1 031 373,85

-1 030 812,70

Fastigheten

-3 254 266,44

-3 510 789,25

Administration

-731 582,28

-616 497,23

Övriga kostnader

-213 979,15

-239 533,57

-6 050 869,43

-6 228 512,65

17 999 338,00

17 999 338,00

0,00

0,00

S:a övriga externa kostnader
Not 7 - Byggnader och mark
Ingående värde
Årets investering
Avyttring byggnader och mark
Summa värde

-318 368,40
17 680 969,60

17 999 338,00
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Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Avyttring byggnader och mark

-1 058 924,50

-529 462,00

-526 266,00

-529 462,50

6 367,28

Totala avskrivningar

-1 578 823,22

-1 058 924,50

Utgående värde

16 102 146,38

16 940 413,50

Not 8 - Inventarier

2020

2019

Anskaffningsvärde

1 770 349,50

1 751 614,50

0,00

-100 328,00

60 296,00

119 063,00

1 830 645,50

1 770 349,50

-1 305 852,86

-1 235 593,50

-79 688,00

-170 587,36

-1 385 540,86

-1 305 852,86

445 104,64

464 496,64

25 454,92

25 454,92

2 625,29

2 773,95

Akelius, investeringskonto

226 545,67

220 174,71

Summa tillgångar

254 625,88

248 403,58

Summa förvaltade fonder mm

254 625,88

248 403,58

4 429 875,90

4 087 613,38

Från engångsavgifter

0,00

13 000,00

Från reservfond

0,00

99 250,00

6 801 996,48

230 012,52

11 231 872,38

4 429 875,90

Inköp för äldre än 10 år räknas bort
Årets inköp
Summa anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Avskr motsv inventarier äldre än 10 år
Årets avskrivning
Totala avskrivningar
Utgående värde

100 328,00

Not 9 - Förvaltade fonder mm
Elly o Ante Karlsson-Stigs minnesfond
Tillgångar
Bankkonto
Akelius, likvidkonto

Not 10 - Eget kapital
Ingående värde

Resultat
Utgående värde
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Not 11 - Skulder till kreditinstitut

2020

2019

7 787 550,00

8 533 550,00

31 175,00

25 175,00

223 228,58

222 890,99

222,30

337,59

254 625,88

248 403,58

Avkastning

6 397,30

6 512,59

Stipendium

-6 000,00

-6 000,00

-175,00

-175,00

222,30

337,59

254 625,88

248 403,58

Skulder som förfaller senare än 5 år efter
balansdagen
Not 12 - Förvaltade fonder mm - kapital
Elly o Ante Karlsson-Stigs minnesfond:
Avräkning, skolan
Kapital
Resultat
Summa skulder o eget kapital

Akelius, administration
Resultat
Summa förvaltade fonder mm - kapital
Not 13 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på
föreningens resultat på det nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Styrelsen
följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.

Åredalens Folkhögskola
Karl-Erik Lundin, ordförande

Jan-Olof Hemmingsson

Ingrid Sandström

Kristofer Olsson

Anders Nordvall

Gunilla Weinéus

Gudrun Olsson

Anna Willén, rektor

Mattias Eriksson

Ivar Hansander

auktoriserad revisor Grant Thornton

Lekmannarevisor
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Budgetsammanställning
Budget
2021
Intäkter
Anslag och bidrag
Statsbidrag
Mobilitetsstöd
Övriga bidrag

RR 2020

Budget
2020

RR 2019

14 927
2 375
1 130

14 695
2 304
1 864

13 431
2 607
650

12 518
2 387
602

5 967

5 713

5 295

22 401

20 802

Nettoomsättning
Vinst vid avyttring av byggnader och mark
Summa rörelseintäkter

24 399

3 919
4 488
27 269

Kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

15 799
7 224
750
23 773

13 433
6 051
606
20 089

14 297
6 723
730
21 751

13 288
6 229
700
20 216

Rörelseresultat

625

7 180

650

585

Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster

376
376

378
378

342
342

355
355

Resultat efter finansiella intäkt o kostn

249

6 802

308

230

Resultat

249

6 802

308

230
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Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,202104-16 16:26:15 CEST,IP: 83.209.126.244
Document signed by JAN-OLOF HEMMINGSSON
Birth date: 1946/09/07,2021-04-16 16:33:37 CEST,
E-mail invitation sent to karlerik.lundin51@gmail.com
2021-04-16 16:33:38 CEST,
Clicked invitation link Karl-Erik Lundin
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.66 Mobile Safari/537.36,2021-0416 16:45:02 CEST,IP: 217.215.20.185

Document viewed by Karl-Erik Lundin
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.66 Mobile Safari/537.36,2021-0416 16:45:02 CEST,IP: 217.215.20.185
Document signed by KARL-ERIK LUNDIN
Birth date: 1951/01/24,2021-04-16 17:07:54 CEST,
E-mail invitation sent to sandstrom_ingrid@hotmail.com
2021-04-16 17:07:55 CEST,
Clicked invitation link Ingrid Sandström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
Edg/89.0.774.68,2021-04-18 20:55:56 CEST,IP: 85.226.57.77
Document viewed by Ingrid Sandström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
Edg/89.0.774.68,2021-04-18 20:55:56 CEST,IP: 85.226.57.77
Document signed by Ingrid Helena Margareta Sandström
Birth date: 1974/07/09,2021-04-18 20:59:17 CEST,
E-mail invitation sent to kristofer.j.olsson@gmail.com
2021-04-18 20:59:18 CEST,
Clicked invitation link Kristofer Olsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36,2021-04-19
20:51:37 CEST,IP: 81.233.189.200
Document viewed by Kristofer Olsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36,2021-04-19
20:51:37 CEST,IP: 81.233.189.200
Document signed by JOHAN KRISTOFER OLSSON
Birth date: 1971/04/02,2021-04-19 20:53:50 CEST,
E-mail invitation sent to gunnervall@gmail.com
2021-04-19 20:53:51 CEST,
Clicked invitation link Anders Nordvall
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-19 23:02:02 CEST,IP: 217.213.104.14
Document viewed by Anders Nordvall
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-19 23:02:02 CEST,IP: 217.213.104.14
Document signed by ANDERS NORDVALL
Birth date: 1981/05/07,2021-04-19 23:03:09 CEST,
E-mail invitation sent to gunilla.weineus@gmail.com
2021-04-19 23:03:10 CEST,
Clicked invitation link Gunilla Weinéus
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-20 05:14:58 CEST,IP: 90.235.39.179
Document viewed by Gunilla Weinéus
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-20 05:14:58 CEST,IP: 90.235.39.179

Document signed by GUNILLA WEINÉUS
Birth date: 1966/04/02,2021-04-20 09:18:04 CEST,
E-mail invitation sent to gudrun.olsson@svenskakyrkan.se
2021-04-20 09:18:05 CEST,
Clicked invitation link Gudrun Olsson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36,202104-20 11:03:51 CEST,IP: 83.255.153.162
Document viewed by Gudrun Olsson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36,202104-20 11:03:52 CEST,IP: 83.255.153.162
Document signed by GUDRUN OLSSON
Birth date: 1948/09/16,2021-04-20 11:05:12 CEST,
E-mail invitation sent to anna@aredalensfhsk.se
2021-04-20 11:05:13 CEST,
Clicked invitation link Anna Willén
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0,2021-04-20 11:09:08 CEST,IP: 155.4.102.154
Document viewed by Anna Willén
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0,2021-04-20 11:09:09 CEST,IP: 155.4.102.154
Document signed by ANNA WILLÉN
Birth date: 1976/05/28,2021-04-20 11:11:34 CEST,
E-mail invitation sent to ivar.hansander@tyfonmail.se
2021-04-20 11:11:35 CEST,
Clicked invitation link Ivar Hansander
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36,2021-04-20
13:38:10 CEST,IP: 90.231.189.164
Document viewed by Ivar Hansander
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36,2021-04-20
13:38:11 CEST,IP: 90.231.189.164
Document signed by IVAR HANSANDER
Birth date: 1941/05/15,2021-04-20 13:39:26 CEST,
E-mail invitation sent to mattias.eriksson@se.gt.com
2021-04-20 13:39:27 CEST,
Clicked invitation link Mattias Eriksson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
Edg/89.0.774.68,2021-04-20 14:27:21 CEST,IP: 88.131.44.131
Document viewed by Mattias Eriksson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
Edg/89.0.774.68,2021-04-20 14:27:22 CEST,IP: 88.131.44.131
Document signed by MATTIAS ERIKSSON
Birth date: 1971/02/05,2021-04-22 13:39:27 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

3. Verksamhetsinformation 2020
Verksamheten presenteras utifrån skolans fyra inriktningar samt Etableringskurs på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.

3:1 Bibel och tro
3:1:1 Kurs: KRIK-linjen
Nytt för detta år blev vårens event som
utformades som ett heldigitalt arrangemang.
Arrangemanget KRIK-mysteriet blev
tillgängligt i hela Sverige och
marknadsfördes via organisationen KRIK
Sverige. Många tidigare KRIK kursdeltagare
anslöt som deltagare. Det var en ny
möjlighet tack vare det digitala upplägget.
Arrangemanget var uppskattat och
genomförandet blev lyckat. Lärare Björn
Sylvén sammanfattar att deltagarna
utmanades och fick med sig många nya
kunskaper.
Det pedagogiska upplägget där deltagarna arbetar och växer tillsammans i team handlar väldigt
mycket om demokratiarbete. Att lyssna, förstå och respektera varandra samt att ta vara på
resurser och erfarenheter i gruppen för att komma framåt i olika uppgifter.
Lärare under året: Björn Sylvén och Lina Sjörén.

3:1:2 Kurs: Teamlinjen
Den digitala undervisningen resulterade i en tätare uppföljning mellan kursdeltagare och lärare
vilket var positivt. Den fältbaserade utbildningsdelen har under kreativ bearbetning formats i
nya digitala initiativ ute i församlingar och andra verksamheter. Teamlinjen jobbar just i team
som består av två till tre kursdeltagare som utgår från olika orter i Sverige.
Lärare under året: Björn Sylvén.
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3:1:3 Kurs: Bibellinjen
Några av de centrala delarna i kursens innehåll:
•
•
•
•

Bearbeta livsfrågor och existentiella frågor
Öva på det respektfulla samtalet
Ge redskap för att tolka bibeltexter
Lokal samverkan med församlingar och organisationer

Dessa delar har i ännu högre grad ägt rum utomhus detta år. En ny upplevelse och erfarenhet
har varit ett digitala retreat. Lärare Martin uttrycker detta upplägg som mycket meningsfullt.
Lärare under året: Martin Boström

3:2 Konst
3:2:1 Kurserna: Konst i fjällmiljö Grundläggande och fördjupningskurs
Skolans grundläggande konstutbildning och
fördjupningsåret arbetar för att deltagarna skall landa i
den jämtländska naturen och kulturen. Samisk kultur
bidrar med något extra som deltagarna ofta är nyfikna
på. Bägge kursgrupperna har under året samverkat kring
flera projekt och utställningar. Några av årets projekt:
•
•
•
•

Tema mat, utställning på Jamtli
Konstens vecka, Bylogen Edsåsdalen
Coronautställning, Kulturhuset Järpen
Tema oknytt, Jamtli café

Ett nytt samarbete har inletts med en gästlärare
från Bäckedals folkhögskola, Inga Björk, duktig
fotograf och en stjärna på distansutbildning.
Att uppskatta sig själv och hitta sitt eget konstnärliga språk och uttryck genom konsten är ett
bärande pedagogiskt tema under utbildningen. Målet och strävan är att uppmuntra deltagarna
till att dela med sig och bidraga till kursen. Vid antagningsarbetet söker man efter en variation
av åldrar, bakgrunder och erfarenheter.
Lärare under året: Arna Laula och Linda Petersson Ödbring.
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3:2:2 Kurs: Konst & språk i Frankrike
Kursen hade precis börjat på skolans konstnärsresidens i Gigondas, ett nytt samarbete som vi
inledde 2020. Fyra personer hann genomföra sin vistelse, sedan blev allt nedstängt.
Utmaningen blev att genomföra gemensamma projekt fast vi inte fick träffas, för att stimulera
gruppdynamiken. Så innehållet förändrades inte mycket, men skapandet utanför klassrummet
blev livsviktigt till exempel i form av ett fanzine (Quarantzine) som gjordes av deltagarna där
alla bidrog, eller ljudstafetter. Deltagarna samarbetade med Gem Cezame kring ett häfte som
ges ut bland annat på sjukhus, deltagarna på Ecole illustrerade texter och samtalade med
personerna kring depression, bipolaritet bland annat. Deltagarna fick också förmånen att bli
publicerade i en specialutgåva som gjordes av konstnären Thierry Weyd. Slututställningen blev
en uteutställning, där all konst plockades ut under tre dagar för att möta en kringvandrande
publik som fick gå en kilometer under en timme per dag. Tre av deltagarna valde att gå vidare
till konsthögskola och kom in, intervjuerna blev på distans så kart och två av de som kom in
hade inte läst franska tidigare, ett fint bevis på att vi lyckades hålla oss till kursplanens mål.
Den erfarenheten tog oss vidare i ett nytt utställningskoncept under höstens inneslutning. I
december omvandlade skolan staden Bagnols till ett konstverk, vi fick tillgång till stadens
högtalarsystem, annonspelare med 2 meters affischer samt de tre tv-skärmarna vid infarterna
till staden. Skapelsen fick heta ”Passage”.
Antalet deltagare har varit stabilt, det är många unga som söker och i princip bara kvinnor. Vi
arbetar med gästlärare och våra samarbeten har givit oss stora bildningsmöjligheter.
Distanskursen i samtidskonst fortsatte i vanlig ordning, en höjdpunkt var nog att en av
deltagarna gjorde en hemsida med kursens moment. Två var tvungna att sluta då det blev
merjobb framför datorerna på våren. Det var fler män som sökte och ett relativt sammansatt
gäng till slut. Två av deltagarna sökte vidare inom konstteori efter kursen. Kursen hade dock för
få sökande hösten 2020 och ställdes in.
Lärare under året: Helena Schmidt-Bourges.
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3:3 Friluftsliv
3:3:1 Kurs: Fjäll och friluftsliv
En sammanfattning av vårens upplägg: Då skolan övergick till distansstudier valde flera
kursdeltagare att lämna skolan och internatet. Halva kursgruppen utgick från sina naturmiljöer
på respektive hemort och hälften stannade kvar i fjällmiljön och på skolans internat.
En sammanfattning av höstens upplägg: Mycket mera utomhus och mer tillsammans, då möten
med övriga deltagare på skolan varit mycket begränsade. Detta ledde till en mer
sammansvetsad grupp.
Deltagarna har olika bild av vad friluftsliv är. Under kursåret ges tillfällen till samtal och fler
infallsvinklar. Kunskap, färdigheter, samtal och upplevelser ger rubrikerna människa-naturkultur en djupare innebörd och mening.
Det som är aktuellt i samhället och i naturen plockas in i utbildningen. Ett ökat tryck av
besökare i fjällen syns tydligt och årets kursdeltagare har tillsammans med Länsstyrelsen jobbat
med att städa fjället. Projektet har givit nya insikter och skapat en del uppmärksamhet i media.
Lärare under året: Olle Mobärg och Jessica Forsberg.

3:3:2 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.
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.
Många av deltagarna stannar kvar i området efter kursens slut. Årefjällen med STF,
skidanläggningar och flertalet aktörer med guideverksamhet erbjuder goda möjligheter till
jobb. Kursens rykte i branschen är god. Samarbete med flera lokala aktörer ger en bra inblick i
kursens kvalitet.
Lärare under året: Martin Strömgren och Olle Mobärg.
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3:4 Allmän kurs och Etableringskurs
3:4:1 Kurs: Allmän kurs grund- och gymnasienivå
Kursen har fortsatt att utvecklats utifrån det stora söktrycket från kommunens egna
ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning. Vi har haft en stor spridning av
kunskapsnivåer och har erbjudit kursgrupper på olika nivåer från grundnivå till sista
året i gymnasiet. Då flera deltagare går flera år är utmaningen att arbeta med nya
teman och gästföreläsare så att alla deltagare får en progression i sina studier.
Några av årets teman och fredagsföreläsningar
•
•
•
•
•

Agenda 2030 och FN-föreningarnas arbete
Könsidentitet, könsroller, föreläsare från RFSU samt gästföreläsare på
temat ”att leva som homosexuell”
Rösträtt i 100 år. Demokrati och kvinnornas röst
EU: digitalt skolbesök
Psykisk hälsa: Föreläsning samt deltagande i studie om flyktingars
psykiska hälsa genomförd av Mittuniversitetet

Mycket glädjande är att en stor grupp kursdeltagare som kom till Sverige med väldigt
blandad utbildningsbakgrund och som läst på folkhögskolan under flera år, under
våren 2021 kommer att gå ut med avklarade studier på gymnasienivå och
grundläggande behörighet till högskola. Flera av dessa söker nu till
universitetsutbildningar.
Lärare under året: Kajsa Silfverdal, Nell Ray, Sofia Hamrin.

3:4:2 Kurs: Allmän kurs Yrkesturism, värdskap och service inom besöksnäringen
Ny kursinriktning hösten 2020. På förfrågan från Åre kommun och representanter
inom besöksnäringen i Åre startade vi hösten 2020 en ettårig yrkesinriktad kurs.
Möjligheter att studera behörighetsgivande ämnen tillsammans med besöksnäringens
önskelista; värdskap, service och branschkunskap. Till 15 kursplatser antogs 10
deltagare med arbetslivserfarenhet och tillräckligt goda kunskaper i det svenska
språket.
Lärare under året: Christina Bäck och Pernilla Frödin.

5

3:4:3 Kurs: Etableringskurs
På uppdrag av Arbetsförmedlingen gavs en etableringskurs på Åredalens folkhögskola.
Syftet är att ge nyanlända med oftast låg utbildning möjlighet att lära sig mer svenska
samt lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar.
Några teman:
•
•
•

Hälsa, motion
Demokrati i Sverige
Samhällsberedskap i praktiken

•
•

Arbetsliv i Sverige
Digital kompetens

Lärare under året: Elna Bolin, Christina Bäck, Pernilla Frödin.

6

rev 19.12.02

VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020
Syftet med årets verksamhetsplan är att tydligt påvisa vad skolan är och vad som ska göras under
2020. Verksamhetsplanen förklarar budget 2020 och anger handlingsplan. Verksamhetsplanen riktar
sig till främst skolans personal, styrelsen, EFS, Åredalens folkhögskolas medlemmar och
Folkbildningsrådet.
Skolans mål & syfte

Omvärldsanalys

SWOT

Handlingsplan

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
Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag 2020 är gällande för skolans verksamhet och inriktning.

Författare: Rektor Anna Willén 19.12.01

1.3 Ledord för Åredalens folkhögskola
Folkhögskolan famnar sitt bildningsuppdrag med följande ord: En plats för gemenskap, hållbarhet,
skapande, livsåskådning, språk och kulturförståelse! Vid fjället i naturen och kulturen.

Gemenskap

Hållbarhet

Skapande

Livsåskådning

Språk &
Kulturförståelse

Vid fjället

I naturen &
Kulturen

Tillsammans med dessa ledord kommer följande tre ord ange inriktningen för verksamhetsåret 2020:
Arbete med att FÖRFINA verksamhet och arbetssätt, leva i GEMENSKAP och fokusera på
DEMOKRATI.

1.4 Vision för Åredalens folkhögskola
Folkhögskolan ska vara en fackla, ett ledkryss, med hållbara budskap in i framtiden. Med blicken fäst
på tilltron och hoppet. Rusta människor för ett liv i samhället, med en tydlig inre egen kompass.
Solidaritet, hållbarhet, respekt och demokrati. I klassrummet, matsalen, idrottshallen, aulan,
biblioteket, konstateljéerna, på internaten och fjället. Internaten är en unik gemenskap och
fostrande miljö. Matsalen erbjuder gemenskap kring en god matkultur som motverkar ensamhet,
överkonsumtion och slöseri. Skolan pulserar framtidstro och hopp! Fokus är inte på hinder och
begränsningar i vardagen och samhället, utan på kreativa möjligheter och växt. Skolan är trygg i sitt
uppdrag och sin värdegrund och välkomnar generöst andra till bildning och gemenskap.

2. OMVÄRLDSANALYS FÖR 2020
Här omnämns några delar i vår omvärld att förhålla sig till och hantera inom ramen för skolans syfte
och mål. Denna enkla omvärldsanalys berör den kontext och sammanhang som skolan finns och rör
sig i. Omvärldsanalysen är tolkningsramen för lagd verksamhetsplan och budget 2020.
2.1 Nationellt
Det väletablerade analysföretaget Kairos Future gör en årlig framtidsspaning. Tidigare års spaningar
har varit Kulturkrockarnas år (2017), Det stora uppvaknandets år (2018) och Allt är på allvar (2019)
och i år är framtidsspaningen ”Festen är över, dags att betala notan” (2020)! Kairos Future
omnämner år 2020 som året då t ex många nationella val sker, klimatnödläge utlyses, den politiska
kartan ritas om, internet uppgraderas med 5G, världsekonomin bromsar in, flera stora sportevent
sker.
Sammanfattning av framtidsspaning 2020 av Kairos Future ”Festen är över, dags att betala notan”:
Hushållen i Sverige ser pessimistiskt på samhällets framtid, men positivt på sin egen framtid. Högst
upp bland kring orosmoln för svensken ligger klimat och terrorism. Demografisk förskjutning med
babyboom och många äldre leder till ökade kostnader för samhället. 8 av 10 kommuner anger idag
att de måste göra kraftiga besparingar 2020. Shoppingindustrin har fått dåligt självförtroende och
säljer inte lika mycket som innan. Mediasamhället riktas om och tidigare icke erkända aktörer som t
ex Avpixlat får fler följare, samtidigt som några gamla etablerade medier stänger ner. ”Ring ut det
gamla och in det nya” är devisen 2020. Sverigedemokraterna kan av vissa anses bygga ny folkrörelse
och vissa gamla folkrörelsers framtid ter sig högst osäker.

Författare: Rektor Anna Willén 19.12.01

Den urbana livsstilen upplevs allt mer som en pressad och otrygg miljö, där oro och ängsla leder till
mer stängsel och mindre generositet. Legalisering av narkotika ökar i omvärlden. Narkotikan blir allt
billigare och mer accepterad, vilket leder till att en ny mer liberal grundsyn på droger börjat etableras
i Sverige. Det är nu hög tid att diskutera etiken kring den ”uppkopplade människan” för snart är hon
här. Skam kring att vi håller på att tappa kontakten med oss själva och allt mer pratas det om
skärmtid och självdisciplin. Längtan att gå tillbaka i tiden och leva som på ”mormors” sätt och med
det man kallar ”mormorskonsumtion” visar vägen genom t ex Reko-ring, önskan att minska matsvinn,
inte köpa nytt, använda husmorstips i hushållen. Det våras för gemenskapen, att göra saker
tillsammans blir ett sätt att leva. Och allt fler innovativa organisationer skapas av kulturer med högt i
tak, systematik och djärva ledare! [källa: Kairos Future]
2.2 Åredalen 2020
Turismnäringen växer och hela Åredalen präglas av turism och reseanledningarna skidåkning, cykling
och vandring. Vidare har bygden en stark entrepenörskultur med många småföretagare. Åredalen
präglas även starkt av återbruk, loppisar och kreativt skapande. 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.
Åredalens folkhögskola är idag sjunde största arbetsgivaren i dalgången (säte i Åre), vilket ger genljud
i hela lokalsamhället.

2.3 Migration
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 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. Klimatet står högt på den globala politikens agenda, men det går långsamt i
förändringsprocesserna. Mathållningen och överkonsumtionen är i fokus och nu tar allt fler kreativa
lösningar fart och den unga generationen gör sin röst hörd. 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. Miljökunskap är ett nytt ämne
som t ex inrättas i Italien och som ska genomsyra flera skolämnen.

2.5 Natur och kultur
Friluftsforskaren Klas Sandell har myntat begreppen passiv, aktiv och dominant för att deskriva olika
friluftsstilar och anpassningar till naturen. Stilar där vi förhåller oss olika till den natur vi rör oss i.
Sättet vi möter naturen på blir även en tolkningsram för hur vi upplever den. Passiv skådning av
naturen (t ex fågelskådning), aktiviteten i fokus i naturen (t ex vandring, löpning, turskidåkning) eller
en önskan att dominera och göra om naturen efter egna intressen (t ex pistade backar,
inomhusklätterväggar, trailcykelbanor). En tydlig trend är att naturscenen blir allt mer pryl- och
sportifierad. Naturens egenvärde och det kulturella landskapet riskerar att hamna i skymundan eller
att hinder sätts upp för natur-/kulturmötet.
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2.6 Religion och kyrkan
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. Idag råder en allt större okunskap i Sverige kring
religion och det religiösa livet och språket. Media fokuserar ofta på religiösa grupper som förtrycker
och för med sig våld, men det talas allt mindre om de miljarder människor i världen som utövar tro
på ett vardagligt, berikande och fredligt sätt.

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. Enligt en undersökning gjord av Sveriges Radio svarar 19
av 28 folkhögskolor att intresset för konstutbildning minskat. En orsak sägs vara att estetiska ämnen
ej längre är obligatoriska på gymnasiet och därmed minskar intresset. Idag lägger flera
konstutbildningar ner sin verksamhet t ex anrika Nordiska konstskolan, Gotland konstskola, Västerås
konstskola. [källa: SR]

2.8 Urbanisering
Stadens attraktion och dragningskraft att är fortsatt stort och växer. Samtidigt är trendspaningen för
2020 att staden känns pressande och allt fler försöker hitta viloplatser bortanför den. På senare tid
har dock ett antal folkhögskolor flyttat in sin verksamhet i städerna och därmed avvecklat dyra och
krävande internatfastigheter.

2.9 Digitalisering
Digitaliseringen har skapat en snabb och ständigt 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. 5G finns idag och
inom ca fem år finns artificiell intelligens på bred front och folkbildningens genomförande kommer
att delvis förändras genom detta. Generation Z (födda 1995-2010) tillbringar 10 timmar eller mer på
mobilen per dag. De vill interagera med oss och allt vi behöver göra är att ge dem positiva skäl till
det, skäl som förbättrar världen på något sätt!

2.10 Demokrati och bildning i en komplex värld
Demokrati bygger på tolerans, mångfald, jämlikhet och nyfikenhet. I en tid av polarisering och där
tilliten prövas blir samtalet kring demokrati och dess grunder av yttersta vikt. Demokrati har länge
präglat vårt land, men har inte alltid varit självklar. Vi i Sverige lever idag i våra far- och morföräldrar
dröm. Under 1800-talet och in på 1900talet levde svensken i fattigdom, 30% av befolkningen
emigrerade och svensken levde i ett icke-demokratiskt samhälle. Genom industri och teknologisk
utveckling har vi idag välfärd och ett överflöd av välmående. Något som även lett till en ”full” planet
och ohållbar situation. Vi har idag välstånd, men det har även blivit svårare att navigera i denna nya
värld. Idag utmanas människan att vara vuxen i en komplex värld. Det svenska samhället byggdes av
ledare som insåg att sann demokrati kommer nedifrån och upp, de ville skapa många aktiva
medskapare till demokrati. Ett folk med stark och etablerad inre kompass, som klarar komplexitet
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och paradigm som uppstår i olika skeden av samhällsutvecklingen. Styrka som inte vilar på en yttre
auktoritets ord, utan på en inre egen styrka. Detta såg ledare som t ex Hjalmar Branting, Ellen Kay. De
ville hjälpa folket att bli självstyrande och skaffa sig en inre kompass och de skapade mängder av
fysiska platser för bildning. Folkhögskolan är än idag en unik plats för växande och demokrati, genom
självstyrande och i att finna en inre kompass. [källa: UR]

3. SWOT ÅREDALENS FOLKHÖGSKOLA 2020
Underlag för fortsatt analys gällande Åredalens Folkhögskola. Här finns mycket att skriva, men nu har
vi valt ut några delar. Här följer skolans styrkor, möjligheter, svagheter och hot:

3.1 Styrkor
Vad gör skolan bra:
• Skolans goda rykte
• Bra söktryck och kö till utbildningsplatser
• Personalens kompetens och engagemang
• Kravcertifierad restaurang Matsalen
• Internaten möjliggör boende i Åredalen
• Stort delegerat ansvar och befogenheter ut i organisationen
• Goda relationer med föreningar, kyrkor och företag i Åredalen

3.2 Möjligheter
Styrkor i omvärlden som kan leda till möjligheter:
• Varumärket Åre
• Bra kommunikationer och vägar via Östersund/Åre/Trondheim
• Lättillgänglig fjällmiljö
• Genom Allmän kurs en fortsatt viktig del av lokalsamhället
• Finns lokal och regional marknad för dagkonferenser och uppdragsutbildningar

3.3 Svagheter
Skolans identifierade svaga punkter:
• Digitalisering på alla nivåer i verksamheten
• Vissa av de 15 fastigheternas skick
• Sidofinansering som stärker skolans ekonomi

3.4 Hot
Hot i omvärlden kan exponera skolans svagheter:
• Ingen höjning av statsbidragen samtidigt som lönerna höjs
• Distansen till Arbetsförmedlingen och dess handläggare skapar tröghet i arbetssätten
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4. HANDLINGSPLAN 2020
För att Åredalens Folkhögskola ska uppnå statens angivna syften och skolans egna mål, så ska
följande fyra utvecklingsområden kopplade till handlingsplaner vara i fokus under 2020.
Handlingsplanen förklarar budget 2020, samt anger vad som ska ske under kalenderåret 2020.

1. Demokrati, skoldrift och omvärlden
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 genomföras med tolerans och respekt för oliktänkande

1.1 Digitalisering
Mål:
Sätt att uppnå mål:

Ansvariga:
Tidsplan:

God kommunikation, undervisning och arbetssätt
Microsoft 365. Outlookkalender. Molnbaserat löne- och
redovisningsprogram. Digital kursfolder. Optimera och aktualisera
hemsidan. Använda Schoolsoft optimalt. Identifiera 5-årsstrategi med
digitala mål.
Rektor, Ekonom, Reception, IT
Helår 2020

1.2 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:
Helår 2020, enl. plan

1.3 Ekonomi
Mål:
Sätt att uppnå mål:

Ansvarig:
Tidsplan:

Säkerställa lagd budget, stabil och noga avvägd ekonomi
Budget med budgetansvariga. Följa årshjulet för rapporteringar. Söka
externa bidrag. Uppföljning personalarbetstid. Analys vandrarhem
sommar.
Rektor, Ekonom, Teamledare
Helår 2020, samt enl. årshjul för rapporteringar
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1.4 Organisation
Mål:
Sätta att uppnå mål:
Ansvarig:
Tidsplan:

Bredare skolledning och välmående/välfungerande organisation
Tillsätta ledningsresurser. Medarbetarundersökningar.
Teamledarträffar. Husmöten.
Rektor, Ledningsgruppen, Styrelsen, Teamledare, Husansvarig
Våren 2020

1.5 Hållbarhet och klimatet
Mål:
Öka medvetenhet hos deltagare, personal och lokalt kring miljö- och
hållbarhet
Sätt att uppnå mål:
Arbeta aktivt med Agenda 2030. Personalens psykosociala arbetsmiljö
och arbetstider. ”Foodtalk” mot matsvinn för hållbar mathållning.
Lokala matinköp. Självhushållningskurser.
Ansvarig:
Rektor, Köksansvarig, Teamledare
Tidsplan:
Helår 2020

1.6 Demokrati och religion
Mål:
Ökad förståelse kring och kunskap om demokrati och religion
Sätt att uppnå målet:
Bokstudier. Diskussionsgrupper. Fortbildning personal. EU-ambassadör
på skolan. Konstutställningar
Ansvarig:
Rektor, Teamledare, Skolpräst
Tidsplan:
Helår 2020

1.7 Förvalta fastigheter
Mål:
Sätt att uppnå målet:
Ansvariga:
Tidsplan:

Ett fastighetsbestånd som förvaltas väl och ger avkastning
Tioårsplan underhåll fastigheter. Värdera kapital i mark/fastigheter.
Försäljning fastigheter. Skolgården som mötesplats
Husansvarig, Fastighetsutskott, Rektor
Enligt fastighetsplan, samt efter beslut av styrelse

1.8 Arbetsmiljö och medarbetare
Mål:
God arbetsmiljö för all personal och deltagare
Sätta att uppnå mål:
Revidera SAM genom skyddsronder och årlig handlingsplan, analys av
arbetet med diskriminering. Brandskydd. Skyddskommitté. Skapa
introduktion för nyanställda. Befattningsbeskrivningar alla anställda.
Företagshälsovården.
Ansvarig:
Rektor, Ledningsgrupp
Tidsplan:
Helår 2020

1.9 Internat
Mål:
Sätt:

Ansvar:
Tid:

En trygg skolbyggnad som möjliggör skolgång, gemenskap och
folkbildning
Borgmästare. Stödteam. Deltagarstödjare. Socialpedagogisk
tjänstgöring. God miljö och renoveringar. Aktivt lyfta att internat är
folkbildning.
Husansvarig
Hela 2020
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1:10 Tydliggöra skolans inriktningar, koncept och profil
Mål:
Förtydliga och förfina skolans profil, inriktningar och unika koncept
Sätt att uppnå mål:
Utifrån ”koncept-tårtan” skapa sk skolkompasser för hela skolan och
dess linjer. Skapa delaktighet hos kursansvariga. Varje kompass redogör
för skolans och respektive linjes mål, strategi, ledord, vision (se nedan)
Ansvarig:
Rektor, Teamledare
Tidsplan:
Start våren 2020

2. Samhällsutveckling och livsåskådning
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

2.1 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, Länskulturen,
Naturvården, samt delta på event i Åre
Ansvarig:
Rektor, Ledningsgrupp, Pedagoger, Styrelse
Tidsplan:
Helår 2020
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2.2 Verksamhet som svarar upp mot behov hos huvudman
Mål:
Fullfölja avtal med SALT, EFS och Johannelund
Sätt att uppnå mål:
Kursansvariga utvecklar
kortkurser/distanskurser/konfirmationskurser/uppdragsutbildningar
tillsammans med huvudmannen.
Ansvarig:
Teamledare KRIK/Team/Bibel, Rektor
Tidsplan:
Hösten 2020

2.3 Synliggöra kristen tro och livsåskådning
Mål:
Skapa mötesplatser för dialog och samtal om tro och livsåskådning
Sätt att uppnå mål:
Andakter, ”Lunch-med-prästen” varje tisdag, föreläsare, Fjällalphakurs,
själavård, retreater, konfirmationskurser, krik-event
Ansvarig:
Kursansvariga Bibel/KRIK/Team, Skolpräst
Tidsplan:
Helår 2020

2.4 Kurser: Allmän kurs
Mål:
Sätt att uppnå mål:

Ansvarig:
Tidsplan:

2.5 Kurser: Bibel och Tro
Mål:
Sätt att uppnå mål:
Ansvarig:
Tidsplan:

2.6 Uppdragsutbildningar
Mål:
Sätt att uppnå mål:
Ansvarig:
Tidsplan:

Tre välfungerande allmänna klasser, samt en etableringskurs
Lärare arbetar dynamiskt i självreglerande team och får därmed allmän
kurs att växa och vara en del i sin samtid. God och etablerad kontakt
med AF.
Teamledare, SYV
Helår 2020

Tre välfungerande kurser, där KRIK, Team och Bibel har sina tydliga
profiler samt gemensamma kontaktytor.
Lärare arbetar dynamiskt i självreglerande och kompetent team.
Teamledare
Helår 2020

Högkvalitativa utbildningar som erbjuds till privatpersoner, föreningar
och företag.
Sommarkurser. Kompetenskurser. Kurser för externa aktörer/beställare
Rektor, SYV
Hela 2020
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3. Bildning och kurser
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 värde 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.

3.1 Expansion av kursverksamheten
Mål:
Hög kvalitet på valbara kurser, uppdragsutbildningar och kortkurser
Sätt att uppnå målet:
Schoolsofthantering ansökningar. Lansera uppdragsutbildningar,
koncept sommarkurser. Partners för kortkurser. Lärlingsutbildning.
Etableringskurs återtas på AF:s begäran
Ansvarig:
Rektor, Husansvarig, Teamledare
Tidsplan:
Helår 2020

3.2 Kvalitetssäkra undervisningen och stöd
Mål:
Hög kvalitet på all undervisning
Sätta att uppnå målet:
Skapa kursmål och göra utvärdering. Skapa valbara kurser för hela
läsåret samt digitalisera samtliga. Korrekt lärartäthet. Hållbar
tjänsteplanering. Fortbildning inom bl a drogmissbruk, sekretess,
demokrati, friluftsliv, digitala verktyg. SYV. Stödtjänst utifrån
individuella handlingsplaner. Stödteam. Disciplinär nämnd.
Ansvarig:
Rektor, SYV, Teamledare, Deltagarstödjare, Kurator
Tidsplan:
Helår 2020

3:3 Idrottshallen
Mål:
Sätt att uppnå målet:
Ansvarig:
Tidsplan:

3.4 Mat och kosthållning
Mål:
Sätt att uppnå målet:
Ansvarig:
Tidsplan:

En funktionell och godkänd lärandemiljö
Renovering ytskikt, se över förråd, se över utrustning och klättervägg.
Besiktning hall och klättervägg.
Husansvarig, Rektor
Våren/sommaren 2020

Matsalen är en mötesplats, gemenskap och eftertanke
Lokala och säsongsanpassade råvaruinköp. Dialog med deltagarna
genom matråd. Bildning inom mathållning. Hållbar köksekonomi.
Kökschef, Ekonom
Helår 2020
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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.

4.1 Kulturarrangemang
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.
Teamledare, Husansvarig, Rektor
Helår 2020

4.2 Lokalt förankrad konstverksamhet
Mål:
Gynna lokal konst och se behov i bygden
Sätt att uppnå målet:
Anlita lokalt knuta lärare/föreläsare
Ansvarig:
Konstlärarna, Rektor
Tidsplan:
Helår 2020

4.3 Kurser: Friluftsliv - Natur och kultur
Mål:
Skolans friluftsutbildningar har tydlig rot och profil inom natur och
kultur
Sätt att uppnå målet:
Lärarna verkar i team och nyttjar varandras kompetenser och nätverk.
God förankring i lokalsamhället och internationellt.
Ansvarig:
Teamledare
Tidsplan:
Helår 2020

4:4 Kurser: Konst grund och fördjupning
Mål:
Erbjuda högklassig bildning inom konst, samt skapa förutsättningar att
söka konstutbildningar på hög akademisk nivå
Sätt att uppnå målet:
Lärare verkar dynamiskt och kreativt inom sitt lärarteam. Stort fokus på
nätverkande. Konstskolan är en arena för konst. Söka bidrag.
Ansvarig:
Teamledare
Tidsplan:
Helår 2020
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Deltagarveckor
Allmänn kurser
Särskilda kurser
Korta kurser
Kulturarrangemang
Öppen folkbildning
Summa

2020
1976
4589
99
2
6666

2019
1485,5
3566,5
504
24
5580

2018
1526
3515
461
78
5580

2017
1435
3639
406
78
22
5580

2016
1434
3643
411
62
37
5587

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

130
653
7449

650,5
763,5
54
7048

676
418
195
11
6880

89
30
456
95
22
6272

148
259
306
341
14
6655

Antal deltagare
Antal deltagare på de långa kurserna följer nedan. Det är ett sammandrag och avser respektive hösttermin.
Kursnamnet är det som gäller hösten 2020. Jämförelsen mot tidigare år avser motsvarande kurs
21/20

19/ 20

18/19

17/18

16/17

52
10
-

26

11

22

-

66

31
6
63

28
8
39
7
93

6
6
2
17
53

17
26
2
17
62

Särskilda kurser
Fjäll o friluftsliv
Fjäll o friluftsliv - Påbyggnad
Fjällguide
KRIK - linjen
Internationella
Bibellinjen
Pastoralteologisk kurs
Teamlinjen
Konst o språk i Frankrike
Konst grund och fördjupning
Summa

22
3
8
20
18
15
10
17
25
138

21
10
20
18
6
7
18
23
123

15
17
16
7
14
14
9
16
18
126

26
12
16
6
13
11
8
16
16
124

8
16
8
18
18
14
17
17
116

Distanskurser
Fjälledarnorm Komplettering
Karibu Tanzania
Indien
Samtidskonst
Swahili
Summa

3
3

11
10
21

8
19
13
40

7
7
10
24

8
21
6
35

Allmänna kurser
Allmän grund / svenska
Allmän kurs - Yrkesturism
Textil form
Allmän kurs gymnasie
Fjäll o friluftsliv
Allmän kurs SFI
Konst
Etableringskurs
Summa

4
-

