
Verksamhetsplan 
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 Läsåret 2020-2021

Verksamheten på Malungs Folkhögskola styrs av statens syften med Folkbildning-
en samt de villkor och regler som gäller. Övriga styrdokument är huvudmannen, 
Region Dalarnas regionplan, Kultur- och bildningsplanen, Kultur- och Bildningsför-
valtningens verksamhetsplan och uppdragsbeskrivning för Malungs Folkhögskola.

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/statsbidrag-till-folkbildningen/
Statens-syften-med-att-stodja-folkbildningen/

https://www.regiondalarna.se/om-regionen/regionplan/

https://www.regiondalarna.se/contentassets/e2b54b6001fb44d79a992e6c35a0aa05/kortversion-kul-
tur-och-bildningsplan-2019-2022.pdf

Uppdragsbeskrivningen i bilaga.

Skolans kalendarium används för gemensam planering och i detta återfinns tider för olika aktiviteter, läsårstider 
m.m.

Övergripande
 x Planera för och ta framriktlinjer för en trygg och säker skolmiljö utifrån ett smittskyddsperspektiv. Baserat på 

myndighetsrekommendationer och det aktuella läget (se särskilt dokument)

Prioriterade utvecklingsområden
 x Hälsa och hållbarhet. Arbetslagen gör en egen planering för hur de studerande och personal kan stimuleras 

till hållbara livsstilsval. Skolgemensamma och utåtriktade initiativ utformas utifrån smittskyddsläget

 x Demokrati. Demokratidagar genomförs kursvis tillsammans med rektor. Skolgemensamma och utåtriktade 
initiativ utformas utifrån smittskyddsläget

 x Bibliotek och media. Fortsatt utveckling i syfte att lyfta biblioteket som en väl nyttjad pedagogisk resurs.

 x Kollegialt lärande och kompetensutveckling

 x Lärarmötestid avsätts för kollegialt lärande enligt den tvärgruppsmodell  som utarbetades under våren. Ge-
mensam tid avsätts där grupperna kan delge varandra sina idéer.

 x Fortbildning sker med fördel genom digitala kanaler. Modell för kollegialt lärande som även omfattar servi-
cepersonal tas fram.
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Förändringar i kursverksamheten LÅ 20-21

Allmän Kurs förändras genom att de gamla fasta profilerna ersätts av en friare användning av resurser till 
praktisk- estetisk verksamhet. Funkiskursen utökas från två till fyra dagar i veckan.

Ny yrkesutbildning till personliga assistenter startas. 

Under hösten behöver verksamhetstappet från våren och sommaren tas igen för att volymmål ska kunna 
uppfyllas.

Deltagarantalet på friluftskurserna utökas för att möta söktrycket och nå volymmålen.

Folkmusik kurserna fortsätter att se över form och utbud. Målsättningen är att åter kunna erbjuda terminskurser i 
folklig vissång.

Marknadsföring och kommunikation

En särskild grupp fortsätter att arbeta för att hitta vassare  former för marknadsföring utifrån given resurs.

Plattform för intern kommunikation behöver utvecklas.

Samverkan

Skolan fortsätter arbeta enligt samverkansmodellen. I samband med planeringsdagarna fördelas uppdragen och 
mötestider fastställs. Fackliga uppdrag ansvarar respektive lokala fackliga organisation för.

Service

Servicearbetet leds av servicechefen . Arbetslagen arbetar självständigt med sina områden utifrån verksamhetens 
behov och givna resurser. 

Under Läsåret fortsätter arbetet med att tillsammans med Regionfastigheter att ta fram en 
fastighetsutvecklingsplan.

Frågan om varmhyra bör få en lösning.

Ekonomi

Skolan kommer att göra ett större underskott på grund av de förändringar som tvingats fram av Pandemin. Det 
är av största vikt att, utöver de intäktsminskningar och kostnadsökningar som är relaterade till Coronaläget , 
budgeten hålls.

Denna verksamhetsplan stäms av på de personalråd som hålls under året och kan komma att revideras om nya 
prioriteringar behöver göras
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Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning 

Uppdrag till Malungs folkhögskola som utgår från Dalarnas regionala Kultur- och 
bildningsplanen 2019–2022 

Malungs folkhögskola 
Malungs Folkhögskola har sedan 1909 bedrivit folkbildning i Västerdalarna. Skolans profilområden är kultur 
och natur ur ett folkligt och bildande perspektiv. Skolan bidrar till att bevara och utveckla intresset för ett levande 
kulturarv samt odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv. Folkhögskolan är ett lokalt centrum för 
bildnings- och kulturverksamhet för alla boende i Västerdalarna och har en stark anknytning till lokalsamhällets 
behov av bildning, demokrati och utveckling. Utbudet förändras ständigt för att möta deltagarnas behov. Skolan 
erbjuder deltidsstudier, längre och kortare kurser samt distanskurser. Skolan har internat men tar även emot 
externatstuderande. 

Basuppdrag 
Malungs folkhögskola ska i sin verksamhet uppmärksamma och beakta allas lika rättigheter och möjligheter, 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk och socioekonomisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Skolan ska bidra till ökad jämställdhet, mång-
fald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor. 

Malungs folkhögskola omfattas av kultur- och bildningsplanens basuppdrag och ska efter förutsättningar och 
uppdrag beakta basuppdragets tre målgrupper Unga vuxna, Äldre och Nationella minoriteter samt de fyra 
horisontella perspektiven Inkluderande kultur och folkbildning, Ökad tillgänglighet för människor med funktions-
nedsättning, Ett jämställt förhållningssätt samt De globala målen och Agenda 2030. 

Malungs folkhögskola ska ha en webbplats som är tillgänglighetsanpassad och där information om tillgänglighet 
framgår, löpande åtgärda enkelt avhjälpta hinder, sträva efter att verka i tillgängliga lokaler och ha en uppda-
terad handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Professionella kulturskapare 
Malungs folkhögskola ska främja professionella kulturskapares villkor att bo och verka i Dalarna. Landstinget 
Dalarna anser det viktigt att kulturskapares gängse arvodes- och ersättningsnivåer efterföljs, exempelvis det 
statliga Medverkans- och utställningsavtalet (MU), STIM och Författarförbundets prislista. 

Civilsamhället 
Malungs folkhögskola ska stärka civilsamhällets kraft i samhällsutvecklingen och arbetet med sociala 
innovationer.


