
                    
 

 

                    

 

Uppdrag till Fornby folkhögskola som utgår från Dalarnas regionala 

Kultur- och bildningsplanen 2019-2022  
 

Basuppdrag 
Fornby 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. 

Dalarnas hemslöjdsförbund ska bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att 

synliggöra och utmana normer som begränsar människor.  

Fornby 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 funktionsnedsättning, Ett jämställt förhållningssätt samt De globala 

målen och Agenda 2030. 

Fornby 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 uppdaterad handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.   

Professionella kulturskapare 
Fornby 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 
Fornby folkhögskola ska stärka civilsamhällets kraft i samhällsutvecklingen och arbetet med sociala 

innovationer. 

Övergripande insatsområden  
Av kultur- och bildningsplanens åtta övergripande insatsområden ska Fornby folkhögskola särskilt: 

 stärka kreativa och kulturella näringar exempelvis genom kursen Sy och sälj, 

 stärka kulturens och bildningens bidrag till ett hälsofrämjande arbete, 

 ta till vara digitaliseringens möjligheter inom kultur- och bildningsområdet, 

 fördjupa samarbetet med högre utbildning och forskning, 

 stärka arrangörsledet och öka tillgången av tillgängliga scener i länet, 

 bidra till att säkerställa hemslöjdens styrka och utveckling i länet, 

 



                    
 

 

                    

 

 

Utvecklingsmöjligheter för folkbildningsområdet 
Fornby folkhögskola ska: 

 genom folkbildningsarbete stödja kulturområden, särskilt dem med en svagare ställning i 

länet, 

 bidra till dialogen mellan studieförbund, folkhögskolor och kommuner. 

 

 


