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Mursal Isa (MP), Ordförande 
Suzanne Lazar (S), 1 :e vice ordförande 
Håkan Frank (M), 2:e vice ordförande 
Per Morelius (S) ersätter Kjell Tenn (C) 
Ann-Britt Grunewald (S) 
Kenneth Petersson (V) 
Kerstin Marits (M) 

Ersättare 
Tina Fagerström (S) 

Tjänstemän 
Malin Lagergren, förvaltningschef 
Anna Skogberg, ekonomi- och kanslichef 
Theresia Holmstedt-Jensen, projektstrateg §42 
Krisztina Bojtår, nämndsekreterare 

Övriga deltagare 
Birgitta Berg, rektor Malungs Folkhögskola §§32-35 
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Per-Erik Kaj, rektor Fornby Folkhögskola §§32-35 



Protokoll 

Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-05-19 Sida 2 (11) 

§32 
§33 
§34 
§35 

§36 
§37 
§38 

§39 
§40 
§41 
§42 
§43 
§44 
§45 

§46 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................................... 3 
Justering av närvarolistan 3 
Godkännande av dagordning 3 
Protokollsjustering 3 
Dialog med Mora Folkhögskola, Malungs Folkhögskola och Fornby 
Folkhögskola 3 

Informations- och anmälningsärenden ..................................................... 4 
Information 4 
Anmälan av delegeringsbeslut 4 
Övriga anmälningsärenden 5 

Beslutsärenden ........................................................................................... 6 
Komplettering till beslut om offentliga sammanträden 2015-2018 6 
Rättelse Miljöplan 2015-2018 KBN §25/2015 6 
Förändring av riktlinjer politiska ungdomsförbund 6 
Återtagande av ESF-ansökan angående projektet "Krehab" 7 
Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2015 7 
Studeranderättslig standard folkhögskolor 2015 8 
Folkhögskolornas årsredovisning till Folkbildningsrådet 2014 8 

Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige ............................................. 10 
Rapport om hanteringen av bidrag till organisationer med 
funktionsnedsättning 1 O 

Protokollsjustering ................................................................................... 11 



Protokoll 

Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-05-19 Sida 3 (11 ) 

Inledning 

§32 Justering av närvarolistan 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Närvarolistan fastställs. 

§33 Godkännande av dagordning 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar: 

- punkt m) läggs till under §36 Information 
- punkt b) läggs till under § 38 Övriga anmälningsärenden 

§34 Protokollsjustering 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
Ann-Britt Grunewald (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering 
ska vara klar inom 14 dagar. 

§35 Ajournering, dialog med Mora Folkhögskola, Malungs Folkhögskola 
och Fornby Folkhögskola 

Mötet ajournerades och förmiddagen ägnades åt dialog med cheferna för 
landstingets folkhögskolor. Behandling av ärenden fortsätter på 
eftermiddagen. 
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Informations- och anmälningsärenden 

§36 Information 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 
a) Ekonomiläget 
b) Period rapport 
c) Enkätsvar till Folkbildningsrådet 
d) Älvdalens Utbildningscentrum (LD15/01253) 
e) Besök hos demokrati- och kulturministern 
f) Ordförandens inbjudan av demokrati- och kulturministern till Dalarna 
g) Kurser och konferenser: 

- Demokratidagen 
- Nätverksträff på Sveriges Kommuner och Landsting 
- Rapport om arkitektur och design - seminarium och workshop Formbar 

den 5 maj 
- Möte med KISAM 

h) Svar till Dalarnas Bildningsförbund angående landstingets stöd till 
studieförbunden (LD15/01398) 
i) Tillägg till överenskommelser angående projektstöd (LD15/00347) 
j) Kulturrådets beslut om utvecklingsbidrag 
k) Läsfrämjande insatser - rapport från Folkbildningsrådet 
I) Redovisning av konstinköp 2014 
m) Brev från Riksantikvarieämbetet angående Kulturrådets 
samverkanskonferens den 19-20 mars 2015 

Yrkande Per Morelius (S) angående punkt h): det är viktigt att resurser finns 
till ordinarie verksamhet inom studieförbunden för att bibehålla en bra 
befintlig verksamhet. 

§37 Anmälan av delegeringsbeslut 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäles följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 113/2014 och Kultur- och bildningsnämnden 
§28/2015 fattade beslut. 
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a) Förvaltningschef enligt KBN § 28/2015 punkt 4.6 - Produktionsstöd Film i 
Dalarna - omgång 1 (Bilaga §37a) 

§38 Övriga anmälningsärenden 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

Anmäles följande: 
a) LF §25/2015 - Ändring i bolagsordningen för Älvdalens 
Utbildningscentrum (LD15/00408) 
b) LF §18/2015 - Landstingets revisionsberättelse för år 2014, revisorernas 
redogörelse för 2014 samt granskning av årsredovisning 2014 
(LD15/01410) 

Wl / 



Protokoll 

Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-05-19 Sida 6 ( 11 ) 

Beslutsärenden 

§39 Komplettering till beslut om offentliga sammanträden 2015-2018 

Diarienummer LD15/01593 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Godkänn komplettering till "Beslut om offentliga sammanträden 2015-

2018" (KBN §2/2015) med tillägget "Kultur- och bildningsnämndens 
offentliga sammanträden under mandatperioden 2015-2018 ska vara 
tillgängliga för allmänheten genom öppna dörrar" 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och bildningsnämnden har beslutat om offentliga sammanträden för 
mandatperioden 2015-2018 (KBN §2/2015) enligt Kommunallagen Kapitel 
6. §19a. Enligt Landstinget Dalarnas reglemente § 5 ska nämnden även 
definiera hur allmänheten får ta del av offentliga nämndsammanträden, 
därför behövs en komplettering. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

§40 Rättelse Miljöplan 2015-2018 KBN §25/2015 

Diarienummer LD15/00683 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner rättelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokollet från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde den 17 mars 
2015 § 25 Miljöplan 2015-2018 innehåller skrivfel och beslutet har fått en 
felaktig lydelse. Texten i paragrafens andra beslutspunkt ska rätteligen lyda: 
"Kultur- och bildningsnämnden beslutar att öka användandet av miljömärkta 
livsmedel inom förvaltningen från 30% till 50% fram til l 2018. " 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

§41 Förändring av riktlinjer politiska ungdomsförbund 
Diarienummer LD15/01513 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Folkrörelseberedningen föreslår Kultur- och bildningsnämnden att 

anta revidering av riktlinjer för politiska ungdomsförbund att gälla från 
2016-01-01 

VVl I 
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Sammanfattning av ärendet 
Då Landstingsfullmäktiges arbetsordning reviderats under 2014 förslår 
Folkrörelseberedningen att motsvarande revidering införs även i riktlinjerna 
för de politiska ungdomsförbunden. I övrigt föreslås mer redaktionella 
förändringar som inte påverkar stödet för att bland annat anpassas till 
riktlinjerna för ideella , ideburna organisationer. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förslag till reviderade riktlinjer för politiska ungdomsförbund 

§42 Återtagande av ESF-ansökan angående projektet "Krehab" 

Diarienummer LD15/00296 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Ordförande föreslår att ansökan "Krehab" till Region Dalarna och 

ESF-rådet återtas. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan angående Krehab- ett projekt inom kultur och hälsa har lämnats 
in till Region Dalarna och ESF rådet. ESF rådet hade förstått det så att 
medfinansiering från Region Dalarna var möjlig. Efter samtal med Region 
Dalarna, då man liksom tidigare väljer att inte medfinansiera ESF projekt 
ombads Kultur och bildning att dra tillbaka sin ansökan. I och med att 
Region Dalarnas medfinansiering uteblev, fanns inte tillräcklig 
medfinansiering för att genomföra det tänkta ESF projektet om Kultur och 
hälsa. ESF rådets förslag var att även dra tillbaka ansökan därifrån. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

§43 Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2015 
Diarienummer LD15/01458 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer uppdaterad 

likabehandlingsplan för Musikkonservatoriet 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollagen 6 kapitlet § 8 ska huvudmannen se till att det varje år 
upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen 
ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avser att påbörjas och 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
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a) Beslutsunderlag 
b) Uppdaterad likabehandlingsplan för Musikkonservatoriet Falun 

§44 Studeranderättslig standard folkhögskolor 2015 
Diarienummer LD15/01460 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 

Sida 8 (11) 

1. Kultur- och bildningsnämndens fastställer studeranderättslig standard 
för landstinget Dalarnas folkhögskolor 2015 

Sammanfattning av ärendet 
För att stärka den rättsliga ställningen för studeranden på folkhögskolorna 
har Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) inrättats. Folkhögskolor 
som är anslutna till FSR ska upprätta en egen studeranderättslig standard 
som följer en gemensam struktur. Ar 2011 fastställdes den första 
standarden enligt KBN §64/2011. Ar 2012, 2013 och 2014 uppdaterades 
den enligt KBN 38/2012, KBN §44/2013 och KBN §32/2014. Standarden 
ska årligen uppdateras. 
Standarden för år 2015 har uppdaterats. Uppdateringar är markerade med 
gult. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Landstinget Dalarnas folkhögskolors studeranderättsliga standard 2015. 

Redaktionell ändring i bilaga b ): Punkt 4 Deltagarinflytande: ordet "klass" 
byts ut till "kurs". Under punkt 11: "Beslut om avskiljande fattas av skolans 
styrelse" kompletteras med: "och kultur-och bildningsnämnden". 

§45 Folkhögskolornas årsredovisning till Folkbildningsrådet 2014 
Diarienummer LD15/01463 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Godkänna upprättade årsredogörelser 2014 för Mora, Malung och 

Fomby folkhögskola. 
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att undersöka tillgängligheten på 

folkhögskolorna. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhögskolorna ska före den 1 juli varje år lämna en årsredovisning till 
Folkbildningsrådet (FBR). Redovisningen ska omfatta den verksamhet som 
bedrivs med statsbidrag. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
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a) Årsredovisning 2014 för Mora folkhögskola 
b) Årsredovisning 2014 för Malungs folkhögskola 
c) Årsredovisning 2014 för Fornby folkhögskola 

Yrkande Suzanne Lazar (S): tillgängligheten på folkhögskolorna är fortsatt 
problematisk, en utredning behövs. 
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Beslutsärenden till Landstingsful/mäktige 

§46 Rapport om hanteringen av bidrag till organisationer med 
funktionsnedsättning 
Diarienummer LD15/01466 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 

Sida 10 ( 11) 

1. Kultur- och bildningsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen att besluta 
att sammanföra riktlinjerna för organisationer för personer med 
funktionsnedsättning och Kultur- och bildningsnämndens ideella, 
ideburna organisationer från och med 2017 

2. Kultur- och bildningsnämnden föreslå Landstingsstyrelsen att föreslå 
Landstingsfullmäktige att ekonomiska medel för bidragsgivning samt 
administration överförs till Kultur- och bildningsnämnden i 2017 års 
ram 

3. Kultur- och bildningsnämnden uppdrar i övrigt till Kultur- och 
bildningskansliet att verkställa förslagen enligt bilagda rapport 

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2014 ändrades riktlinjerna för bidragen till organisationer som söker 
bidrag från Kultur- och bildningsnämnden (KBN). I det arbetet 
uppmärksammades att olika regler gäller för bidraget till organisationer för 
personer med funktionsnedsättning och bidragen till de ideella, ideburna 
organisationerna. 
Kultur- och bildningsnämnden gav vid majsammanträdet 2013 uppdraget åt 
kultur- och bildningskansliet att tillsammans med Landstingets 
handikappkonsulent grundligare undersöka hur bidragen till 
handikapporganisationerna ska hanteras från 2015 (§ 37/2013). 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Aterrapportering av uppdrag om bidrag till handikapporganisationerna 
ska hanteras 

Redaktionell ändring i bilaga b ): "Handikappskonsulenten bereder sedan 
ärendena och Landstingsstyrelsen (LS) beslutar i juni" ändras till 
"Handikappskonsulenten bereder sedan ärendena och Landstingsstyrelsen 
(LS) beslutar i februari efter Länshandikappsrådets beslut." 
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Protokollsjustering 

Vid protokollet 

~·~~tjt.:r 
Krisztina Bojtår 

Mursal Isa (Mp) 

Ordförande 

~~~~ 
Ann-Britt Grunewald (S) 

Justering 

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun.§ 37 som varit justerat den 4 april har 
varit anslagen 2015-05-04 - 2015-05-26 på landstingshusets anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

~01~ -oc,-olt 
An slagstid: 

. f 
~,~,~ 1Sr}t~r 
Nämndadministratör 

W{ j 
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Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-05-19 Sida 1 (2) 
Dnr LD1 5/01593 

Uppdnr 1081 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Komplettering till beslut om offentliga sammanträden 2015-
2018 

Ordförandens förslag 
1. Godkänn komplettering till "Beslut om offentliga sammanträden 2015-

2018" (KBN §2/2015) med tillägget "Kultur- och bildningsnämndens 
offentliga sammanträden under mandatperioden 2015-2018 ska vara 
tillgängliga för allmänheten genom öppna dörrar" 

Sammanfattning 
Kultur- och bildningsnämnden har beslutat om offentliga sammanträden för 
mandatperioden 2015-2018 (KBN §2/2015) enligt Kommunallagen Kapitel 
6. §19a. Enligt Landstinget Dalarnas reglemente§ 5 ska nämnden även 
definiera hur allmänheten får ta del av offentliga nämndsammanträden, 
därför behövs en komplettering. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Kultur- och bildningsnämnden har beslutat om offentliga sammanträden för 
mandatperioden 2015-2018 (KBN §2/2015) enligt Kommunallagen Kapitel 
6. § 19a. Enligt Landstinget Dalarnas reglemente § 5 ska nämnden även ta 
ställning till hur allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media 
kunna ta del av sammanträdet. Sådant beslut fattas av enkel majoritet. 

Beslutsatsen enligt KBN § 2/2015 lyder: 

"Kultur- och bildningsnämndens sammanträden ska vara offentliga förutom i 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess". 

Ordföranden föreslår tillägget: "Kultur- och bildningsnämndens offentliga 
sammanträden under mandatperioden 2015-2018 ska vara tillgängliga för 
allmänheten genom öppna dörrar." 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ej relevant. 

Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Lagergren Malin 023-49 06 87 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef 

Org.nr: 232100-0180 malin.lagergren@ltdalarna.se 



BESLUTSUNDERLAG 
Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 

2015-05-19 LD15/01593 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA den 13 maj. 

Uppföljning 
Ej relevant. 

Sida 

2 (2) 



I• Landstinget 
- DALARNA 

tb)~_§ 40N 
BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-05-19 Sida 1 ( 1) 
Dnr LO 15/00683 

Uppdnr 1076 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Rättelse Miljöplan 2015-2018 KBN §25/2015 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner rätte lsen. 

Sammanfattning 
Protokollet från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde den 17 mars 
2015 § 25 Miljöplan 2015-2018 innehåller skrivfel och beslutet har fått en 
felaktig lydelse. Texten i paragrafens andra beslutspunkt ska rätteligen lyda: 

"Kultur- och bildningsnämnden beslutar att öka användandet av miljömärkta 
livsmedel inom förvaltningen från 30% till 50% fram till 2018." 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Kultur- och bildningsnämnden har tagit fram Miljöplan 2013-2015 den 17 
mars 2015. Under sammanträdet beslöt nämnden att utöka användandet av 
miljömärkta livsmedel från 30% till 50% inom förvaltningen fram till 2018. 
Andra punkten i paragrafens beslutsmening är felaktigt utformad på grund 
av skrivfel i protokollet och en rättelse behöver göras. 

Den felaktiga beslutsmeningen från Kultur- och bildningsnämndens 
sammanträde den 17 mars 2015 § 25: "Kultur- och bildningsnämnden 
beslutar att öka användandet av miljömärkta produkter från 30% till 50% på 
förvaltningen ." Texten ska rätteligen lyda enlig Kultur- och 
bildningsnämndens beslut: 

"Kultur- och bildningsnämnden beslutar att öka användandet av miljömärkta 
livsmedel inom förvaltningen från 30% till 50% fram till 2018." 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljölikabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö, 
Samverkan med fackliga organisationer, Uppföljning 

Information enligt MBA äger rum den 13 maj . 

Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Lagergren Malin 023-49 06 87 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef 

Org.nr: 232100-0180 malin.lagergren@ltdalarna.se 
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BESLUTSUNDE~LAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-05-19 Sida 1 (1) 
Dnr LD15/01513 

Uppdnr 1058 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Förändring av riktlinjer politiska ungdomsförbund 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämnden antar revidering av riktlinjer för politiska 

ungdomsförbund att gälla från 2016-01-01 enligt Folkrörelse
beredningens förslag 

Sammanfattning 
Då Landstingsfullmäktiges arbetsordning reviderats under 2014 förslår 
Folkrörelseberedningen att motsvarande revidering införs även i riktlinjerna 
för de politiska ungdomsförbunden. I övrigt föreslås mer redaktionella 
förändringar som inte påverkar stödet för att bland annat anpassas till 
riktlinjerna för ideella, idåburna organisationer. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förslag till reviderade riktlinjer för politiska ungdomsförbund 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Då Landstingsfullmäktiges arbetsordning reviderats under 2014 förslår 
Folkrörelseberedningen att motsvarande revidering införs även i riktlinjerna 
för de politiska ungdomsförbunden. I övrigt föreslås mer redaktionella 
förändringar som inte påverkar stödet för att bland annat anpassas till 
riktlinjerna för ideella, idåburna organisationer. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling 

Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA §11 sker den 13 maj. 

Uppföljning 
Riktlinjerna följs löpande upp under mandatperioden 

\W#§iiff#M$9##4i l .4mrmm1 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalama@ltdalama.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalama.se 



LANDSTINGET DALARNA 
Kultur- och bildningsnämnden 

STÖDET TILL DE POLITISKA UNGDOMSFÖRBUNDEN 

Varför landstinget ger stöd till ideella idebuma organisationer 

Landstinget Dalarna vill med stödet till de ideella ideburna organisationerna i 
Dalarna stödja utvecklingen av ideologiska, demokratiska, sociala och 
opinionsbildande krafter i länet. Stödet ska bidra till att främja hälsan hos 
Dalarnas invånare och en hållbar utveckling av länet. 
De ideburna organisationerna utformar fritt sina mål och sin verksamhet. 

Landstinget stöd riktas till den regionala nivån. 

Stödet till politiska ungdomsorganisationer 

De politiska ungdomsförbund som idag är verksamma regionalt i Dalarna, 
d v s på distriktsnivå, är självständiga i den mening att de har en fri ställ
ning gentemot de s k moderpartierna. Förbunden är egna föreningar, for
mulerar sina egna mål och har egen ekonomi. I likhet med övriga ung
domsorganisationer på regional nivå har de till uppgift att vara en kanal 
mellan riksorganisationen och den lokala nivån. 

Distrikten ansvarar för föreningsinterna frågor, t ex fortbildning av 
förtroendevalda på lokal nivå, information, statistik, gemensamma 
uttalanden och ageranden i olika frågor, gemensamma kampanjer och 
utvecklingsprojekt. 

STÖDETS UPPBYGGNAD 

Grundanslag 

När det gäller landstingets stöd till politiska ungdomsförbund ska det syfta 
till att främja demokratin och stimulera ungdomar till politiskt engagemang. 
Förbundens verksamhet överensstämmer väl med det första av de natio
nella folkhälsomålen om delaktighet och inflytande i samhället. 

Stödet ska stimulera till att det finns en mångfald av självständiga politiska 
ungdomsorganisationer i Dalarna som är demokratiskt uppbyggda och har 
ett synsätt som är jämlikt och överensstämmer med landstingets 
likabehandlingsplan. 

Stödet består av två delar, ett grundanslag och ett mandatanslag. 

Grundanslaget ska vara lika stort för alla ungdomsförbund. 

För att få ett grundanslag ska det politiska ungdomsförbundets moderparti 
vara representerat i Sveriges riksdag och/ eller i Landstingsfullmäktige 
Dalarna. 

Fastställt av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28 § 39, reviderad 2014-05-20 § samt 
2015-05-19 § 41. 



LANDSTINGET DALARNA 
Kultur- och bildningsnämnden 

Mandatanslag 

Ett grundanslag på 20 000 kr till varje på länsnivå aktiv politisk 
ungdomsorganisation, som uppfyller följande villkor: 
- att den är separerad från vuxenorganisationen 
- att ungdomar har ett reellt och formellt inflytande 
- att organisationen bedriver verksamhet och har huvuddelen av sina 

medlemmar i länet 
- att den är demokratiskt uppbyggd enligt Myndighetens för ungdoms

och civilsamhällefrågors riktlinjer, se bilaga 

De politiska ungdomsförbunden ska härutöver ha ett stöd proportionellt 
mot det väljarstöd moderpartiet erhållit i det senaste allmänna valet till 
landstingsfullmäktige. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. 

ANSÖKAN OCH UPPFÖLJNING 

För att få anslag ska förbundet varje år redovisa på senaste årsmötet 
godkänd verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, godkänd revi
sionsberättelse, årsmötesprotokoll samt verksamhetsplan för det 
kommande året. Handlingarna ska tillsammans med ansökan lämnas in till 
landstinget vid samma tidpunkt som övriga ideburna organisationer lämnar 
sina ansökningar till beredningen. 

För nybildade politiska ungdomsförbund, som ännu inte haft verksamhet 
ett år i länet och därigenom inte har årsmöteshandlingar att skicka in, ska 
förbundet med ansökan skicka stadgar och andra handlingar som styrker 
föreningsbildningen. 

En uppföljning sker av hur organisationerna genomfört verksamheten. Om 
inget särskilt påkallar det ska Folkrörelseberedningen genomföra dialoger 
året före valår med de ungdomsorganisationer som söker stöd hos 
landstinget. 

Fastställt av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28 § 39, reviderad 2014-05-20 § samt 
2015-05-19 § 41. 



LANDSTINGET DALARNA 
Kultur- och bildningsnämnden 

Bilaga 

"Hämtat från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågors hemsida" 

Demokratisk verksamhet - så granskar vi 
Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som följer demokratins ideer. Vi 
ställer krav på att organisationen inte strider mot principen om alla människors lika värde. 

Demokratiskt arbete 0 

Organisationen måste ha stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. De måste ocksa ha en 
demokratisk uppbyggnad. Det innebär bland annat att: 

Medlemskapet i en organisation är frivilligt. 
Medlemmarna har beslutanderätt över verksamheten genom att de kan besluta i frågor om 
ansvarsfrihet, stadgeändring och upplösning. 

Medlemmarna får utse en styrelse eller motsvarande. 
Styrelsen har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena. 

Medlemmarna får utse en revisor. 

Underlag som granskas 
Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk genom att 
kontrollera: 

stadgar 

årsmötesprotokoll 

verksamhetsberättelse 

övriga policydokument 

organisationens webbplats 

Skärpt kontroll 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomför en speciell granskning vart tredje år där vi 
bland annat tittar på om organisationerna som tidigare fått bidrag lever upp till kraven om demokratisk 
uppbyggnad. Prövningen räcker I tre år som längst. Om en organisation ändrat sina stadgar gör vi en ny 
prövning. 

Annan granskning 
Utöver att vi granskar om organisationen är demokratisk utifrån våra regler tittar vi på villkor, behörighet 
och syfte som du hittar i bidragets förordning. Vi kan i vissa fall be om andra underlag än de som . 
efterfrågas i ansökan. Organisationens kontaktperson kan då få e-post som ska besvaras med kort varsel. 

Bidrag med påpekanden 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kan i vissa fall ge bidrag till organisationer som 
tidigare har fått bidrag och som söker fortsatta bidrag trots att vi har funnit vissa brister. Om bristerna 
beror på att myndighetens regler har förändrats under bidragsåret eller att vi vid en ny granskning funnit 
brister som organisationen behöver åtgärda kan organisationen få påpekanden. Dessa påpekanden måste 
åtgärdas inom tre år. 

Om något skulle bli fel 
Om vi får uppgifter om att ett bidrag har betalats ut på felaktig grund eller använts på ett sätt som inte 
stämmer med bidragets syfte kan vi kräva tillbaka det. I fall en organisation fuskat eller försökt lämna 
felaktiga uppgifter medvetet kan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor göra en 
polisanmälan. 

Fastställt av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28 § 39, reviderad 2014-05-20 § samt 
2015-05-19 § 41. 



. Landstinget 
DALARNA 

\n'~§4~0J 
BESLUTSU~DERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-05-19 Sida 1 (2) 
Dnr LD15/00296 

Uppdnr 1075 

Postadress 

Box 712 
791 29 Falun 

Återtagande av ESF-ansökan angående projektet "Krehab" 

Ordförandens förslag 
1. Ordförande föreslår att ansökan "Krehab" till Region Dalarna och 

ESF-rådet återtas. 

Sammanfattning 
En ansökan angående Krehab- ett projekt inom kultur och hälsa har lämnats 
in till Region Dalarna och ESF rådet. ESF rådet hade förstått det så att 
medfinansiering från Region Dalarna var möjlig. Efter samtal med Region 
Dalarna, då man liksom tidigare väljer att inte medfinansiera ESF projekt 
ombads Kultur och bildning att dra tillbaka sin ansökan. I och med att 
Region Dalarnas medfinansiering uteblev, fanns inte tillräcklig 
medfinansiering för att genomföra det tänkta ESF projektet om Kultur och 
hälsa. ESF rådets förslag var att även dra tillbaka ansökan därifrån. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Krehab är ett planerat projekt inom området Kultur och hälsa, som på sikt är 
tänkt att leda till att människor långt från arbetsmarknaden genom 
kulturaktiviteter som verktyg ska få ökad självkännedom, ökad självkänsla 
och ökad känsla av mening och sammanhang och på så vis komma 
närmare sysselsättning och hälsa. Krehab har ambitionen att skapa en 
modell som bygger på Kulturhälsoboxen framtagen av forskare Eva Bojner 
Horwitz. Kulturarbetare ska utbildas/kompetensutvecklas för att kunna 
arbeta med konst och skapande som verktyg gentemot målgruppen 
långtidsarbetslösa/ långtidssjukskrivna. Vårdpersonal ska få en kortare 
introduktion om sambandet kultur och hälsa, bl a genom den digitala 
utbildningen Byggstenar för hälsa. Krehabs målgrupp i testomgången är 
Finsams deltagare. Finsam är samordningsförbund mellan landsting, 
kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. 

I mars tog Kultur och bildningsnämnden beslut om att skicka in ansökan till 
ESF ang Krehab och att medfinansiera projektet under förutsättning att 

Besöksadress 
~I 

Kontakt 

Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 
Falun landstinget.dalama@ltdalama.se 

Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Jensen-Holmstedt 
Theresia 

Theresia.Jensen@LtDalama.se 



BESLUTSUNDERLAG 
Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 

2015-05-19 LD15/00296 
Sida 

2 (2) 

annan medfinansiering bifölls. Eftersom sådan uteblev är det i linje med 
tidigare fattade beslut att dra tillbaka ansökan. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 

Barnperspektiv,Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA den 13 maj. 

Uppföljning 
Hitta andra finansieringsvägar att, på sikt, kunna genomföra projektet. 



I~ Landstinget 
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BESLUTSUND'ERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-05-19 Sida 1 (2) 
Dnr LD15/01458 

Uppdnr 1073 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2015 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer uppdaterad 

likabehandlingsplan för Musikkonservatoriet 

Sammanfattning 
Enligt Skollagen 6 kapitlet § 8 ska huvudmannen se till att det varje år 
upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen 
ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avser att påbörjas och 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Uppdaterad likabehandlingsplan för Musikkonservatoriet Falun 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Både diskrimineringslagen (SFS:567) i det stycke som rör utbildning och 
skollagens kapitel 6 har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar 
av deras värdighet. Kräkningar av barns och elevers värdighet kan 
förekomma i diskriminering, trakasserier och genom kränkande behandling . 
Bestämmelserna i diskrimineringslagen och Skollagen förbjuder 
diskriminering av kränkande behandling. De ställer krav på att 
verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barn och 
elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra 
trakasserier och kränkande behandling. 

Planen har uppdaterats i avsnittet om prioriteringar - uppföljning 2014/2015 
och planering 2015/2016 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalarna.se 



BESLUTSUNDERLAG 
Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr Sida 

2015-05-19 LD15/01458 2 (2) 

Likabehandling, Barnperspektiv 
Musikkonservatoriet eftersträvar en skola med öppen och fri atmosfär, där 
alla kan känna sig värdefulla och respekterade för den man är. Planen ska 
stärka skolans arbete med att vara en trygg plats för alla där 
medmänsklighet, respekt och hänsyn är centrala begrepp. 

Juridik 

Positiv påverkan 

Folkhälsa 

Positiv påverkan 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Likabehandlingsplanen är en del i skolans systematiska arbetsmiljöarbete 

Samverkan med fackliga organisationer 
Förhandling enligt § 11 MBA äger rum den 13 maj 

Uppföljning 
Planen ska upprättas varje år där en redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna föregående år har genomförts ingår. 



UPPDATERAD LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MUSIKKONSERVATORIET FALUN 

Behandlad av ledningsgruppen för kompletterande utbildning 2011-10-25. 
Antagen av ledningsgruppen 2011-11-16. Fastställd av KBN 2012-05-29 med uppdatering 
2013-05-28, 2014-05-20 samt 2015-05-19. 

Verksamheten vid Musikkonservatoriet Falun omfattar dels kompletterande 
utbildning på uppdrag av Musik i Dalarna, dels gymnasieutbildning i musik. 

Denna plan omfattar all verksamhet vid Musikkonservatoriet, skolförlagd och 
arbetsplatsförlagd. 

Vårt mål 
Vi eftersträvar en skola med en öppen och fri atmosfär, där alla kan känna sig 
värdefulla och respekterade för den man är. 

Vid Musikkonservatoriet Falun tar rektor och personal avstånd från alla tendenser 
till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Skolan ska vara 
en trygg plats för alla och där medmänsklighet, respekt och hänsyn är centrala 
begrepp. 

På skolan får det inte förekomma diskriminering på grund av kön, religion, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning, könsöverskridande identitet, 
funktionshinder eller ålder. 

Vår skola har fördelar i att vara liten och att alla har ett gemensamt och 
engagerande intresse för musik. Det innebär också att problem uppmärksammas 
snabbt och kan åtgärdas på ett tidigt stadium. Elevenkäter visar att det finns en hög 
grad av vi-känsla bland såväl personal som elever/studerande. 

En ledstjärna för oss är att alla elever/studerande ska trivas och känna samhörighet 
med skolans personal och med varandra. Alla ska känna sig trygga och bemötas 
och behandlas med respekt för sin individualitet. 

Omfattning och begrepp 
Detta dokument gäller för samtliga elever/studerande/personal vid 
Musikkonservatoriet Falun. 

I det fall förälder finns omskrivet, gäller i detta fall för elev/studerande som inte är 
myndig. 

Är du elev/studerande och blir utsatt för mobbning, våld eller kränkande 
behandling, vill vi att du omgående kontaktar någon i personalen som du har 
förtroende för. Samma sak gäller om du känner någon som är utsatt eller som 
kränker andra elever/studerande. 

Är du förälder och misstänker att någon, ditt barn eller annan elev, utsätts för 
kränkande behandling önskar vi att du kontaktar mentor, huvudinstrumentlärare 
eller skolans rektor. 



Är du anställd eller arbetar på uppdrag med skolans elever/studerande har du ett 
ansvar att vara förebild för elever/studeranden genom att själv leva upp till skolans 
likabehandlingsplan. 

Upplever du som anställd att du utsätts för mobbning, våld eller kränkande 
behandling ska du kontakta rektor. Samma sak gäller om du upptäcker kränkningar, 
våld eller mobbning av andra vid skolan. Då ska du reagera och vidta nödvändiga 
åtgärder. 

För anställda gäller även de policys som är antagna av huvudmannen. 

Bestämmelser 
Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling återfinns dels i 6 kapitlet 
skollagen, dels i de delar av diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som rör 
utbildningsområdet. Till detta kommer bestämmelserna i förordningen om 
kompletterande utbildning (SFS 2000:521 ). Syftet med dessa bestämmelser är att 
skydda elever/studerande mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. 

Skolan är skyldig att varje år göra en likabehandlingsplan enligt 
diskrimineringslagen och en årlig plan enligt skollagen. Vi har valt att sammanföra 
dessa planer till en plan. I planen beskrivs främjande och förebyggande åtgärder 
samt rutiner när kränkning, hot eller mobbning misstänks eller upptäcks. 

Syfte 
Syftet med planen är att åstadkomma en bra arbetsmiljö för alla. Den syftar också 
till att främja elevernas/studerandes/personalens lika rättigheter och förebygga 
samt förhindra ageranden och uttryck som motverkar detta. 

Ansvar 
Rektor är ytterst ansvarig för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs, 
utvärderas årligen och vid behov revideras. Rektor ansvarar också för att 
personalen kontinuerligt utbildas för att förebygga och motverka alla former av 
kränkande behandling. 

Varje anställd/uppdragstagare ansvarar för sina handlingar och att 
likabehandlingsplanen efterlevs. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande 
behandling handlar om att så tidigt som möjligt bry sig, ha mod att fråga och lägg 
sig i utan att kränka. 

Elever/studerande har ett stort ansvar för att bidrag till en god arbetsmiljö och till 
goda relationer med både personal och andra elever/studerande. Ansvaret handlar 
om att ta del av och respektera och agera utifrån skolans värdegrund och 
ordningsregler. 

I de fall diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling sker i skolan 
skall personal och rektor se till att omständigheterna utreds och eventuella åtgärder 
vidtas för att förhindra att detta fortsätter. 



Uppföljning och utvärdering 
Skolan genomför årligen en elevenkät. Resultatet ligger till grund för utvärdering av 
målen samt bildar underlag för utvecklingsarbetet, bl a inom det främjande och 
förebyggande området. 

Likabehandlingsplanen följs upp och revideras årligen. 

Förbättringsåtgärder summeras i en handlingsplan och avslutas med att målen 
mäts och utvärderas, analyseras och nya åtgärder genomförs. 

Prioriteringar - uppföljning 2014/2015 och planering 2015/2016 
Under läsåret 2014-2015 fortgick arbetet med att förankra likabehandlingsplanen 
hos de studerande. Inom de gymnasiegemensamma ämnen, men även andra 
skolämnen, som har anknytning till likabehandling, har diskussioner hållits om allas 
lika värde och kränkande särbehandling. 

Under läsåret 2015/2016 kommer arbetet med att förankra likabehandlingsplanen 
och dess innehåll hos eleverna att fortsätta. Inom de gymnasiegemensamma 
ämnen, men även andra skolämnen som har anknytning till likabehandling, kommer 
fortsatta diskussioner att ske om allas lika värde och kränkande särbehandling. 
Tillgängligheten till planen ska ökas genom att den ska läggas ut på skolans 
hemsida. 

Förebyggande insatser 

Det förebyggande arbetet ska utgå från när det gäller 

A kön, manligt/kvinnligt samt sexuella trakasserier 
1 att frågan diskuteras inom ramen för de skolämnen som har anknytning till detta 
2 att särskilt uppmärksamma den problematik med negativ beroendeställning en 
studerande/musiker kan hamna i gentemot en lärare/musikalisk ledare/konstnärlig 
förebild 
3 att skolan informerar de studerande/eleverna om möjligheten att vända sig till 
RFSU eller ungdomsmottagningen 
att få elever/studerande delaktiga i arbetet med likabehandlingsplan 
1 att elever/studerande genom representation i elevrådet tar del av förslaget till plan 
samt lämnar synpunkter på denna 
C att trakasserier och kränkningar via mobiltelefoner och digitala medier inte 
förekommer 
1 att upplysa elever/studerande om farorna med kränkningar via sms och digitala 
medier 
2 att informera om hur de kan agera vid mobbning eller kränkning via olika 
kommunikationsmedel, tex Internet eller mobiltelefoner 
3 att personal/studerande får utbildning om sådan mobbning och de risker som 
finns vid användning av dessa kommunikationsmedel. 

Arbetsgång vid kränkande behandling 

A Av skolans personal 
Om en elev/studerande/förälder/personal upplever att elever/studerande kränks av 
anställda ska rektor omedelbart informeras. Om det är någon ur personalen som 
utsatt en elev för kränkningar ska den anställde inte hålla i samarbetet med 
elev/föräldrar. 



1 Rektor träffar den som känner sig kränkt och lyssnar på dennes version. Mötet 
dokumenteras. 
2 Rektor kontaktar i de fall eleven är omyndig, föräldrar/vårdnadshavare och 
informerar om vad som hänt och beskriver den tänkta arbetsgången. Tiden för 
kontakten dokumenteras. 
3 Rektor träffar den som uppges ha kränkt och lyssnar på dennes version. Mötet 
dokumenteras. Förvaltningschef och den anställdes fackförening informeras. 
4 Rektor vidtar de åtgärder som efter utredning bedöms nödvändiga. Åtgärderna 
dokumenteras. 
5 Rektor har uppföljningssamtal efter ca 2 veckor för att kontrollera om 
kränkningarna upphört. Om så är fallet dokumenteras detta och ärendet avslutas. 

8 Elev/studerande kränker annan elev/studerande 
1 Klassföreståndare/annan ur personalen samtalar snarast möjlighet med den som 
upplevt sig kränkt och dokumenterar detta. 
2 Kontakt tas med den eller de som påstås kränka och en överenskommelse träffas 
om att handlingarna ska upphöra 
3 För omyndiga elever kontaktas parternas föräldrar/vårdnadshavare 
4 Frågan följs upp med parterna efter ca 2 veckor och dokumenteras. 
5 Vid allvarligare händelse eller, om handlingarna inte upphör, anmäls frågan hos 
rektor. 

C Vid allvarligare händelse enligt B ovan 
1 Efter att ärendet anmälts av huvudläraren till rektor, sker utredning som 
dokumenteras. I det fall det är möjligt samlas parterna, rektorn och huvudläraren så 
snart det är möjligt och diskuterar situationen. 
2 Analys sker av huvudläraren och rektor. I allvarligare fall görs en polisanmälan. 
3 Om trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling konstateras, 
kontaktas omyndig elevs föräldrar/vårdnadshavare av huvudläraren. 
4 Om överenskomna åtgärder inte följs eller resultat inte nås efter uppföljningen, 
kan disciplinära åtgärder bli aktuella. Dessa regleras i gymnasieförordningen. 

D Av elev/studerande mot personal 
1 Rektor samtalar med berörd anställd/uppdragstagare och påbörjar en 
dokumentation 
2 Rektor kontaktar den eller de som påstås kränka och en överenskommelse göras 
för att handlingarna ska upphöra. Dokumentation sker 
3 I förekommande fall kontaktas omyndig elevs föräldrar/vårdnadshavare 
4 Uppföljning med båda parter sker inom ca 2 veckor av rektor. Uppföljningen 
dokumenteras. 

Några viktiga länkar: 

www.do.se 
www.barnombudsmannen.se 
www.bris.se 
www.friends.se 
www.rb.se 
www.skolverket.se 
www.krankt.se 
www.rfsu.se 
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Studeranderättslig standard folkhögskolor 2015 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämndens fastställer studeranderättslig standard 

för landstinget Dalarnas folkhögskolor 2015 

Sammanfattning 
För att stärka den rättsliga ställningen för studeranden på folkhögskolorna 
har Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) inrättats. Folkhögskolor 
som är anslutna till FSR ska upprätta en egen studeranderättslig standard 
som följer en gemensam struktur. År 2011 fastställdes den första 
standarden enligt KBN §64/2011. År 2012, 2013 och 2014 uppdaterades 
den enligt KBN 38/2012, KBN §44/2013 och KBN §32/2014. Standarden 
ska årligen uppdateras. 

Standarden för år 2015 har uppdaterats. Uppdateringar är markerade med 
gult. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Landstinget Dalarnas folkhögskolors studeranderättsliga standard 

2015 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
För att stärka den rättsliga ställningen för studeranden på folkhögskolorna 
har Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) inrättats. Folkhögskolor 
som är anslutna till FSR ska upprätta en egen studeranderättslig standard 
som följer en gemensam struktur. År 2011 fastställdes den första 
standarden enligt KBN §64/2011. År 2012, 2013 och 2014 uppdaterades 
den enligt KBN 38/2012, KBN §44/2013 och KBN §32/2014.Standarden ska 
årligen uppdateras. 

Standarden för år 2015 har uppdaterats. Uppdateringar är markerade med 
gult och återfinns under styckena Deltagarinflytande, Om en kurs upphör 
eller ställs in, Studier i normal takt, Disciplinära åtgärder samt under Arkiv
och sekretessregler. 

™M@U#JN&UN®M · m 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalama@ltdalama.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalama.se 
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Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 

2015-05-19 LD15/01460 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling 

Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Förhandling enligt § 11 MBA äger rum den 13 maj 

Uppföljning 
Den studeranderättsliga standarden upprättas årligen. 

Sida 

2 (2) 
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Datum 2015-05-19 Sida 1 (5) 

Dnr LD15/01460 

Landstinget Dalarnas folkhögskolors studeranderättsliga 
standard 2015 
Folkhögskolornas studeranderättsliga standard är det dokument där 
studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och 
skyldigheter beskrivna , samt den informationsskyldighet som gäller för 
folkhögskolan i dessa frågor. 

Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 
dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som 
folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet. 

1. Information innan den studerande är antagen 

Våra kurser beskrivs med syfte och mål i kursblad som finns på respektive 
skolas hemsida och/eller genom skolans reception. Varje kursblad 
innehåller information om kurslängd , avgifter och kostnader under kurstiden, 
vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att 
erhålla samt antagningsprinciper och processer. 

Av ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter och vilka handlingar som 
krävs. 

Gemensamt för våra kurser är att vi lägger stor vikt vid helhetssyn och att 
allt vi gör på skolan är en del i vårt pedagogiska arbete. Vi förväntar oss tex 
att både studerande och lärare deltar i planerande och genomförande av 
fester och andra gemensamma aktiviteter. 

På vår hemsida finns information om 
• Skolans profil och huvudman 
• Statens syfte med folkbildningen 
• Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen 
• Landstinget Dalarnas studeranderättsliga standard med former för 

studerandeinflytande 
• Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning 
• Dragpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan 
• Namn och kontaktuppgifter för rektor, styrelsens ordförande samt 

förvaltningschef 

2. Antagningskriterier 

Vi strävar efter att anta den sökande som behöver oss bäst och samtidigt 
har bra förutsättningar att klara studierna. Vi väger också in faktorer som att 
sätta samman en bra fungerande kursgrupp med en blandning av 

Besöksadress 

Myntgatan 2 

FALUN 

Kontakt -- Handläggare 

Anna Sko9berg 023-490193 
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erfarenheter och kompetenser. Speciella kriterier för de olika kurserna 
framgår av informationsbladet för respektive kurs. 

3. lnfonnation vid kursstart 
En studerande får i samband med kursstart tillgång till följande information: 

• Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter 
• Schema/arbetsplan för den första tiden på skolan 
• Terminstider och ledigheter 
• Frånvaroregler. Skolan rapporterar frånvaro, studieavbrott och 

studieresultat till CSN. 
• Regler och policies som gäller skolsamhället 
• Försäkringar 
• Tillgång till och villkor för användning av utrustning och 

kursrelaterade utrymmen 
• Villkor för avstängning och avskiljande 

4. Deltagarinflytande 

Respektive kurs har regelbundet avsatt tid för gemensamma diskussioner 
med den kursansvarige läraren. Här kan gruppen utvärdera sitt arbete och 
påverka planeringen. 

Skolorna genomför planerade och förberedda individuella 
utvecklingssamtal. Syftet är att anpassa upplägg, mål etc utifrån varje 
studerande och att följa upp resultaten. 

Varje kurs utser representanter till Kursråd. I kursrådet sitter dessutom 
representanter för lärare, administration och service på skolan samt rektor. 
Kursrådet väljer ordförande och sekreterare bland 
studeranderepresentanterna. 

På filialer upprättas Kursråd och tillhörande beslutsprocesser tillsammans 
med deltagarna varje läsår. 

Kursrådet är rådgivande och kan ta upp vilka frågor man önskar. Enskilda 
studerandes resultat ska dock inte tas upp i Kursrådet. 

På skolan finns även ytterligare samarbetsråd. Skolan stöder aktivt olika 
former av studerandeorganisering. 

5. Kostnader 

Undervisningen på skolorna avgiftsfri. Däremot tar skolorna ut vissa avgifter 
för kursrelaterade kostnader såsom material mm. Dessa kostnader 
specificeras på varje skola. 
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Obetalda räkningar lämnas efter påminnelse till inkasso. Sökande med 
skulder till skolan antas inte till nytt läsår förrän skulden reglerats. 

6. Intyg 
Vi lämnar intyg till samtliga studerande i samband med studiernas 
avslutande. Studerande på allmän kurs, som studerar på gymnasienivå, får 
om de så önskar ett studieomdöme som avser skolans samlade bedömning 
av den studerandes förutsättningar för framtida studier. 

Omdömet kan inte överklagas. Däremot kan en studerande överklaga 
formerna för omdömessättningen, dvs om felaktigheter har begåtts i 
processen runt omdömessättningen. Tillvägagångssättet är detsamma som 
vid andra tvister och framgår av punkt 14 nedan. 

7. Om en kurs upphör eller ställs in 

Våra kurser genomförs under förutsättning att tillräckligt många deltagare 
anmäler sig. 

Om en kurs inte blir fulltalig eller måste avslutas i förtid ska den studerande 
om möjligt erbjudas plats på en likvärdig utbildning. 

Av antagningsbeskedet framgår för vilken kurslängd antagningen gäller. 

8. Studier i normal takt 

I samband med varje terminsavslut beslutar rektor om huruvida den 
studerande ska anses ha studerat i normal takt eller inte. Hög frånvaro 
innebär normalt att kursen inte anses fullgjord. Detta avgör den studerandes 
möjligheter till fortsatta studiemedel från CSN. 

9. Utvärdering 

Utvärderingar genomförs löpande inom kursgrupperna och i de olika 
ämnena. 

En gemensam utvärdering för hela skolan genomförs minst en gång per 
läsår. 

10. Försäkringar 

Studerande på Landstinget Dalarnas folkhögskolor är försäkrade i en 
kollektiv olycksfallsförsäkring. 

11. Disciplinära åtgärder 

Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. 

Den studerande som bryter mot skolans regler får en skriftlig varning. 
Varningen utfärdas av rektor. 
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Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss bestämd 
tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för 
utbildningen vid skolan. Ett sådant beslut fattas av rektor och kultur-och 
bildningsnämnden och kan grundas på att någon känner sig hotad av den 
studerande eller liknande omständigheter. 

Om varningen inte leder till någon förbättring avskiljs den studerande från 
skolan och studierna är avslutade. Beslut om avskiljande fattas av skolans 
styrelse. Beslut ska föregås av en dokumenterad utredning i ärendet. 

Studerande som bryter mot svensk lag eller allvarligt åsidosätter skolans 
regler kan omedelbart avskiljas från studierna. 

12. lnternatboende 

Den studerande som bor på internatet tecknar ett kontrakt där hyresvillkoren 
framgår. Den som bryter mot reglerna i kontraktet kan förlora rätten att bo 
på internatet. 

13. Arkiv- och sekretessregler 

Ansökningshandlingar återsändes inte. 

Vi sparar uppgifter om genomgångna kurser, behörigheter och omdömen. 
Däremot makuleras alla samtalsanteckningar, arbetsmaterial, enskilda 
arbeten etc. 

Vi är en del av Landstinget Dalarna och lyder under kommunal- och 
förvaltningslagen. 

Skolorna är skolor för vuxna vilket innebär att vi inte diskuterar en 
deltagares studier med föräldrar eller andra utan dennes uttryckliga 
medgivande. De anställda har tystnadsplikt, men de olika lärare som arbetar 
med en studerande kan sinsemellan diskutera frågor som rör deltagarens 
studier. 

14. Tvister 

Om man är missnöjd med sin studiesituation ska man i första hand vända 
sig till den kursansvarige läraren och därefter till rektor. Om man är 
missnöjd med rektors beslut kan detta överklagas till skolans styrelse, 
Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna. 

Ytterst kan tvister inom denna standards områden hänskjutas till 
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, 

Adressen är Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, Box 380 7 4, 100 64 
Stockholm. Tel 08-412 48 00. E-post fsr@folkbildning.net. 
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Denna standard för Landstingets Dalarnas folkhögskolor är fastställd av 
Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna den 21juni2011, § 64, 
med senaste revidering 19 maj 2015 § 44. 

Falun 2015-05-19 

Malin Lagergren 
Förvaltningschef 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
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Folkhögskolornas årsredovisning till Folkbildningsrådet 
2014 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna upprättade årsredogörelser 2014 för Mora, Malung och 

Fornby folkhögskola 

Sammanfattning 
Folkhögskolorna ska före den 1 juli varje år lämna en årsredovisning till 
Folkbildningsrådet (FBR). Redovisningen ska omfatta den verksamhet som 
bedrivs med statsbidrag. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning 2014 för Mora folkhögskola - senare utskick 
c) Årsredovisning 2014 för Malungs folkhögskola - senare utskick 
d) Årsredovisning 2014 för Fornby folkhögskola - senare utskick 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Folkhögskolorna ska före den 1 juli varje år lämna en årsredovisning till 
Folkbildningsrådet (FBR). Redovisningen ska omfatta den verksamhet som 
bedrivs med statsbidrag. 

PÅ FBR*s hemsida www.folkbildningsradet.se återfinns kriterier och 
fördelningsprinciper för statsbidraget. I dess bilaga 2 återfinns 
Statsbidragsvillkor för folkhögskolor och uppgifter om vad som ska finnas 
med i folkhögskolornas årsredovisningar. Folkhögskolorna ska i 
årsredovisningen beskriva sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling 

Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA äger rum den 13 maj 

·c·'.·'.:SH.f1·1rt'~~ ~ 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalama@ltdalama.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100·0180 anna.skogberg@ltdalama.se 
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Sida 
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Uppföljning 
Folkhögskolorna lämnar årligen årsredovisning till Folkbildningsrådet. 
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MORA FOLKHÖGSKOLA 
för dig som vill & behöver 

Modeakademins utställning "Vinterfest" Foto: Björn Johansson, Kola Productions. 

Verksamhets berättelse 2014 

I~ Landstinget 
Il DALARNA 

KULTUR OCH BILDNING 



Landstinget Dalarna Mora fot khögskola 

Inledning 
Mora Folkhögskola är en anrik skola grundad under namnet Skeriol av konstnären Anders 
Zorn 1907 i syfte att ge lokala ungdomar möjlighet ti ll utbildning. Första tiden stod Zorn själv 
för programmet, vilket innehöll till stor del teckning, den lokala kulturen och hushålls- och 
lantbrukskunskap. Det är tydligt att verksamheten på Mora Folkhögskola inte har vari t statisk 
under de gångna hundra åren. Kursutbudet har varierat i enlighet med målgruppernas behov 
och omvärldens krav och förändringar. 

Idag är Mora fo lkhögskola en fo lkhögskola med internat som bedriver 
fo lkbildningsverksamhet huvudsakligen i form av allmän kurs och särskilda kurser inom 
skolans profilområden. Dessutom anordnar folkhögsko lan distans- och kortkurser samt 
arrangerar bildnings- och kulturverksamhet i form av öppen fo lkb ildning och ku lturprogram. 

Som etablerad fo lkbildningsaktör erbjuder fo lkhögskolan fo lklig bildning av hög kvalitet för 
Dalarnas och övri ga landets medborgare och utgör ett centrum för bildning, kultur och 
medborgerligt engagemang. 

Verksamheten bedrivs utifrån statens och huvudmannens uppdrag. 

Mora fo lkhögskola har haft ett framgångsrikt verksamhetsår och producerat mycket 
fo lkbildning av hög kvalitet för Dalarnas och övriga landets medborgare. I år har 
fo lkhögskolan öppnat dörrarna för lokalsamhället i syfte att uppfylla sin roll som bildnings-, 
kul tur- och demokraticentrum för norra Dalarna. Nya verksamheter och projekt har 
genomförts och skolan har lyckats fånga upp nya målgrupper. Under det här året har energi 
och åtgärder riktats i interna processer i syfte att utveckla organisationen, arbetsformerna och 
kompetensen samt att använda våra resurser effekti vt och ändamålsenligt. 

Verksamhetens finansiering 
Mora folkhögskolas verksamhet finansieras dels med statliga medel i form av statsbidrag från 
Folkbi ldningsrådet och dels med anslag och bidrag från huvudmannen. 
Statsbidraget ti ll Mora fo lkhögsko lak uppgick under 20 14 till sammanlagt 12.04 1.1 22 kr. Av 
dessa avser 343.584 kr. anslag för SMF-platser inom satsningen för arbetslösa ungdomar. 
Dessutom har skolan erhållit 40.000 i projektmedel för projektet "Inkludera mera". 
Av SPSM (specia lpedagogiska skolmyndigheten) har 56.000 kr. erhållits ör särskilt stöd till 
deltagare med funktionshinder. 
Bidrag och anslag från huvudmannen uppgick ti ll sammanlagt 10.505.000 kr. Intäkter från 
uppdragsverksamhet och konferens har uppgått ti ll 133.847 resp. 1.357.1I3 kr. 
Folkhögskolan har haft 51 studerande boende på internat under året varav 30 i Mora och 2 1 i 
Skattungbyn. Skolans internat i Mora består i 42 rum samt logementboende. Förutom 
helårsstuderande bor på skolan distansstuderande under kursernas fysiska träffar samt externa 
gäster när detta är möjligt. För att kunna bedri va internat samt övrig service till studerande 
kompletterar skolan den statliga och regionala finansieringen med intäkter från kök, 
internat/boende, konfe rensverksamhet, extern kursverksamhet samt inte minst genom att ställa 
sina lokaler till förfoga nde för lokala ku ltur-, idrotts- eller folkhä lsoakti viteter. 
En viktig intäkt fö r skolan uppstår genom vårt ansvarstagande när det gäller att bereda 
övernattningsplatser för Vasaloppets deltagare och gäster. Konferenser och andra 
övernattningar som har koppling ti ll sko lans kultur- och bildningsuppdrag utgör också en 
intäktskäll a som bidrar till skolans utvecklingsmöjligheter och goda relationer med 
omvärlden. 
Verksamhetsåret 20 14 har haft ett ekonomsikt resultat på 352.729 kr. 

Verksamhetsberätte/se 20 14 2 



landstinget Dalarna J\lora folkhögskola 

Verksamhetens profil och särart 
Den fo lkbildande verksamheten på Mora folkhögskola utgår ifrån statens fyra huvudsyften 
med sitt statliga stöd. Genom det interna demokratiarbetet bildar man unga och gamla 
medborgare genom inskolning i demokratiska mötes- och bes lutsformer. Genom att stödja det 
lokala fören ingslivet och dess bildningsverksamhet stödjer man verksamheter som stärker och 
utvecklar demokratin. Det gör man också genom att vara en alternativ mötesplats, en civ il 
arena både för bygden och för skolans deltagare. Genom den allmänna kursen bidrar 
folkhögskolan till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. 
Genom de särskilda kurserna och den allmänna kursens profil er bid rar skolan starkt till att 
bredda intresset fö r, och öka delaktigheten i, kulturlivet. På Mora fo lkhögskola strävar man 
efter verksamheter som hör ihop med skolans profil och statliga uppdrag, vi lka genomsyrar 
inte bara skolans långa kurser utan även kortkurser, externa kursverksamheter och 
konferenser. Skolan stödjer även fo lkliga fo rmer för kultur och fo lkhälsa genom att ställ a sina 
lokaler och utomhusanläggningar till förfogande fö r lokala aktiviteter och arrangemang. 
Mora folkhögskolas verksamhet styrs dessutom av huvudamannens mål- och styrdokument. 
Landstinget Dalarnas vision "Ett hälsosammare Dalarna" är tongivande fö r verksamheten. 
Styrdokymenten är Dalarnas Landstingsplan, Landstingets framtidsplan samt Kultur- och 
bildningsförva ltningens verksamhetsplan. Kultur- och bildningsförva ltningens uppdrag enligt 
Landstingsp lanen är att Dalarnas befolkning ska ha möjlighet att ta del av ett aktivt kulturliv, 
fo11bilda och fö rkovra sig. Ledstjärnorna i arbetet är " Delaktighet, samverkan, kvalitet". 

"För den som vill och behöver" 
Folkhögskolemiljön är en inkluderande miljö som ger möj ligheten till alla att uttrycka sig och 

utvecklas. Mora fo lkhögskola verkar för att genom fo lklig bildning göra lärande, kulturella 
uttrycksformer och naturupplevelser ti llgängliga för alla, oavsett kön, etnicitet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder, social- eller utbildningsbakgrund 
Prioriterade målgrupper i skolans utvecklingsarbete är: lågutbildade, unga med ofull ständiga 
studier, seniorer, funktionshindrade, nya invandrare, arbetslösa samt människor som behöver 
studera i flex ibla former. 
Mora folkhögskola vill stimulera de studerande till att: 

• ta ett aktivt ansvar för sina studier, hälsa och framtid 
• fö rvärva nya kunskaper och insikter 

• uppskatta mötet med männ iskor med andra förutsättningar och erfarenheter än de egna 
• utveckl as till miljömedvetna, demokrati ska och jämlika människor 
• få perspektiv på sig själva och omvärlden 

Demokratiutveckling och medborgarbildning är centrala aspekter i fo lkbildningsarbetet. 
Demokratiska och humanisti ska värderingar ska genomsyra skolans verksamhet i alla dess 
aspekter. Folkhögskolan är en inkluderande miljö där alla har rätt till s in identitet: att vara sig 
själva, uttrycka sig fritt, samtala, samverka och utvecklas individuell t och tillsammans. 
Folkhögskolan ska tillhandahålla och utveckla verktyg för fo lkligt inflytande och delaktighet 
och för ett aktivt medborgarskap. 
På det lokala planet lägger skolan stor vikt vid uppdraget med att höja bildnings- och 
utbildningsni vån och erbjuda meningsfull och utvecklande verksamhet fö r bygdens 
befolkning. Mora fo lkhögskola har ambitionen att vara ett centrum fö r bildnings- och 
kulturverksamhet för alla boende i norra Dalarna genom en stark anknytning till 
lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och utveckling. 
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Organisation 

Huvudman 
Landstinget Dalarna (LO) är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret för 
verksamheten. Landstinget till sätter Kultur- och Bildningsnämnd som är folkhögskolans 
styrelse. Folkhögskolan ingår som basenhet i Landstinget Dalarnas Kultur- och 
Bildningsförvaltning. Malin Lagergren har varit kultur- och bildningsförvaltningschef2014. 
Kultur- och bildningsnämndens sammansättning 20 14: 

Oridnarie 
Lofvars Ann-Katrin (mp), ordförande 
Barke Gunnar (s), vice ordförande 
Frank Håkan (m), 2e vice ordf 
Lazar Suzanne (s) 
Grunewald Ann-Britt (s) 
Carlsson Christer (m) 
Perers Karin (c) 

Skolledning 

Ersättare 
Levahn Lars (s) 
Morelius Per (s) 
Rönnblad Mats (s) 
Olofsson Mai (v) tom 27/ 1 
Birgitta Brandt (v) from 20/2 tom 24/8 
Andersson Patrik (v) from 24/9 
Sundell Petra (m) 
Hed Anna (c) 
Gustavsson Katarina (kd) 

Skolans styrelse är Landstinget Dalarnas Kultur- och Bildningsnämnd. Nämnden skall se till 
att bestämmelser (riksdagsbeslut, lagar och föro rdni ngar) efterlevs. All beslutsrätt ligger på 
nämnden, förutom i de frågor där beslutsordningen anger annan beslutsinstans. Nämnden 
delegerar beslut till chefen fö r Kultur- och bildningsförvaltningen och till rektor. Rektor är 
ansvarig för verksamheten inför nämnden. Eva A vgerinou har varit skolans rektor 20 14. 

Lokal samverkan 
Samverkansgruppen består av rektor, fackliga representanter, arbetsmiljöombud och 
studerandeskyddsombud. Samverkansgruppen är informations-, samråds- och 
förhand lingsforum samt lokal skyddskommitte. 
Liirarrcldet svarar för långsiktig pedagogisk planering av verksamheten och fungerar som 
samverkankansinstans/arbetsplatsträff. 
Servicerådet svarar för planering av serviceverksamheten och fungerar som 
samverkansinstans/arbetsplatsträff. 
Personalrådet består av all personal på skolan och sammanträder ca en gång per termin som 
en sammanslagning av lärar- och serviceråd. 

Kursföreståndare 
Vaije kurs har en kursföreståndare. Korta kurser har en ansvarig kursledare. 

Kursrådet 
Kursrådet är ett forum för information och rådslag kring verksamheten. I kursrådet ingår 
studeranderepresentanter från skolans långa kurser, rektor, en representant från lärarkollegiet, 
en representant från köket samt internatansvarig. 

Kvalitetssäkring 
Det systematiska kvalitetsarbetet på Mora fo lkhögskola är baserat på skolans 
samverkansorganisation samt huvudmannens kvalitetssäkring genom balanserat styrkort. 
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Utvärderingar görs för varje kurs och för varje aktivitet på fo lkhögskolan. Personalen gör en 
självvärdering av sin verksamhet efter avslutat läsår. 
Redovisning av resultat samt planering - genomförande- uppföljning av åtgärder behandlas i 
samverkansprocessen där all personal är delaktig. 
Systematiken i kvalitetsarbetet ligger i den lokala samverkansprocessen som fungerar som ett 
förankrings- och kvalitetssäkringssystem. 
AI la viktiga beslut fattas i samverkan. Samverkansprocessen består av arbetsplatsträffar i 
form av lärarråd, serviceråd och ett gemensamt personalråd. Ärenden till dessa bereds av 
skolledning, fackföreningar, till satta arbetsgrupper och enskilda. När ärenden har behandlats 
på arbetsplatsträffar tas de upp i samverkansgruppen som sammanträder en gång per månad. I 
samverkansgruppen sker uppföljning av alla beslut. Alla träffar och beslut dokumenteras och 
dokumentationen är tillgänglig i digital form. I samverkansprocessen behandlas 
verksamhetsfrågor, ekonomi, arbetsmiljö, miljö, kvalitet, personalfrågor, studerandefrågor, 
mm. 
Inom samverkansprocessen behandlas även resultatet av utvärderingar, åtgärder och 
aktivitetsplaner och här sker planering, beslut och uppföljning. 
Det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom samverkansprocessen resulterar i ett 
kontinuerligt, transparent och uppföljningsbart utvecklingsarbete. 
Under året har vi arbetat med utveck ling av samverkansprocessen för att den ska uppfylla sitt 
syfte till fullo. 
Miljöledningen har lyfts in till samverkansprocessen och miljöledningsgruppen bereder 
ärenden till samverkan. 
Kultur- och bildningsförvaltningen säkrar kvalitet genom ett styrko1t i vilket sätts mål utifrån 
fem perspektiv: medborgarperspektivet, verksamhetsperspekti vet, förn yelseperspektivet, 
personalperspektivet och ekonomiska perspektivet. Målsättningarna följs upp va1je halv- och 
helår. Årsrapport med måluppfyllelse har lämnats in till huvudmannen vid årsskiftet. 
Ri sk- och väsentlighetsanalys genomförs utifrån Landstinget Dalarnas riktlinjer och ingår i 
den ovan beskrivna samverkansprocessen. När det gäll er miljö- och brandrisker ingår skolan i 
förvaltningsövergripande processer. 

Kursverksamheten 
Under 20 14 har fo lkhögskolan bedrivit folkbildningsverksamhet i form av allmänna kurser 
och särskilda kurser samt annan fo lkbildande verksamhet omfattande sammanlagt 5.8 12 
deltagarveckor, varav 38% på Allmän kurs .. För deltagare med svårigheter i svenska språket 
har skolan genomfört verksamhet motsvarande 1.308 deltagarveckor. Mora fo lkhögskola 
erhåller även ett särskilt statsbidrag för distansutbildning i autism motsvarande 635 
deltagarveckor. Av den totala verksamhetsvolymen har 7.369 deltagarveckor finansierats med 
statsbidrag från Folkbildningsrådet 
Skolan har även erhållit 322 dv för sk extraplatser på Allmän kurs för tidigare SMF-deltagare 
Bidrag för stöd till deltagare med funktionshinder i form av förstärkningsbidrag och bidrag 
från SPSM har erhållits 
Kursverksamheten under 2014 har bedrivits huvudsakligen i form av långa kurser, dels de 
särskilda kurserna och dels de allmänna kurserna på gymnasie- resp. grundnivå. 
Övrig fo lkbildning har bedrivits dels i form av di stans- och korta kurser inom skolans 
profilområden och dels i form av öppen bildnings- och kulturverksamhet. Flexibla 
lärandeformer är en viktig del av skolans verksamhet och bedrivs i form av distanskurser med 
träffar. Hit hör skolans 2-åriga auti smkurs, som vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma i 
området samt odlingskurser på di stans. 
På skolans särskilda kurser är de esteti ska ämnena traditionellt framträdande, med tyngdpunkt 
på text i la uttrycksformer. 
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Förutom verksamheten på Skeriol i Mora, bedrivs en omfattande folkbildningsverksamhet på 
skolans filial i Skattungbyn i Orsa kommun. "Skattungekursen", kursen i Ekologisk odling 
och hållbar livsföring är en kurs med fokus på de villkor och utmaningar som livet på 
landsbygden innebär. Kursen ger praktiska kunskaper i hur man lever på ett miljövänligt sätt, 
i solidaritet med naturen och andra människor. Förutom Skattungekursen bedrivs på filialen 
distanskurser i Permakultur samt Trädgård i Norr såväl som öppen bildningsverksamhet i 
enlighet med filialens profil. 
Under hösten 2014 startade genomförandet av projektet "Anpassad IT i vardagen" som 
finansieras av Allmänna arvsfonden och bedrivs i samverkan med FUB. Projektets syfte är en 
pilotverksamhet för funktionshindrades möjligheter att använda IT i sin vardag för ökad 
livskvalitet och ökat inflytande över tillvaron. Under hösten påbörjades kurs för stödpersoner 
medan kursverksamheten för brukarna är förlagd till 2015- I 6. 
Även under 2014 fortsatte den tidigare tendensen med ökat söktryck på den allmänna kursen 
både på gymnasie- och basnivå samtidigt som intresset minskar för vissa av de särskilda 
kurserna. Därför har skolan satsas på ökade resurser och utvecklingsarbete på de kurser som 
efterfrågas from hösten 2014. 

Långa kurser vt 2014 
Allmän kurs på gymnasienivå 
Allmän kurs på grundnivå - Baskursen 
Estetisk plattform 
Slöjdkurs 
Modeakademin 
Skidkurs 
Ekologisk odling och hållbar livsföring 
Autism, ett annorlunda sätt att tänka, år I & år 2 (distans) 
Permakulturdesign (distans) 
Trädgård i Norr (distans) 

Korta kurser vår 2014 
Från Aristoteles till klimatkrisen 
Skidläger 
Vasaloppsläger 
Effektiv pulsträning 
Ung kör på scen 

Långa kurser sommar & höst 2014 
Allmän kurs på gymnasienivå 
Allmän kurs på grundnivå - Baskursen 
Estetisk plattform 
Slöjdkurs 
Modeakademin 
Skidkurs 
Ekologisk odling och hållbar livsföring 
Autism, ett annorlunda sätt att tänka, år I & år 2 (distans) 

Korta kurser sommar& höst 2014 
Konsthistoria 
Kurbitsmåleri 
Skinn- och fällsömnad 
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Slöjd 
Träff i Skattungbyn 
Kura skymning 
Det goda samtalet 
Anpassad IT för stödpersoner 

Kulturprogram I öppen folkbildning 2014 
Skerioldagen 
Valborgsfirande 
Tyg och otyg 
Kläd bytardagen 
Prova på polska 
Vadmalsstamp 
Kostföreläsning 
Våga ifrågasätta 
Mindfullness 
Hälsodagen 
Vinterfestutställning 
Estetutställning 
Skattungbyfestival 
Gustavus i Mora kulturprogram 
Resandeblod teater 
Godheten filmvisning 
Torgkonsert Ett hjärta för varje hatbrott 

SMF: Inom ramen för Studiemotiverande folkhögskoleinsatser har 22 kursdeltagare studerat 
på skolan under året. Flertalet av dessa har sökt sig till fortsatta studier inom Allmän kurs som 
berättigat till sk extraplatser. 

Allmän kurs: Den allmänna kursens andel av den totala verksamhetsvolymen har varit 38%. 

Söktrycket på skolans långa kurser höstterminen 2014 har varit 1,49 sökande per planerad 
kursplats på allmän kurs och 1,24 sökande per plats på de särskilda kurserna. Sammanlagt 
1,36 sökande per kursplats på skolans långa kurser exkl. Skattungekursen som har start under 
våren och inte omfattas av statistiken. 

Antalet studieomdömen som utfärdades på Allmän kurs för läsåret 2013-2014 var 12 st. 
varav: 1 st." God", 4 st. "God-Mycket god", 3 st. "Mycket god", 3 st. "Mycket god
Utmärkt" samt 1 st. "Utmärkt". 

Gemensamma aktiviteter: 
Varje termin pågår ett antal valbara ämnen som anordnas efter lektionstid och leds 
huvudsakligen av kursdeltagarna. Dessutom anordnas en del aktiviteter som vänder sig till 
alla på skolan och även till allmänheten, i syfte att stärka gemenskapen bland studerande, 
personal och lokalsamhället. 
Några av årets aktiviteter har varit friluftsdagar, gemensamt luciafirande med Skeriolkören, 
gemensamma terminsavsluttningar, höstfest, miljö- och hälsodagen, klädbytardagen, 
Skerioldagen, öpptet hus. 
Föreläsningsserie neuropsykiatri 
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Skolan anordnade även i år den populära fö reläsningsseri en i neuropsykiatri med 4 st. 
före läsn ingar av ledande experter inom området. Dessa föreläsningar är sjä lvfinansierade och 
ligger utanfö r det statliga anslaget. 

" Kön och identitet" 
Ett samarbetsprojekt med Mora kulturhus som har omfattat en utstäl lning kring temat kön och 
identitet och förelsäning med Genusfotografen på fo lkhögskolan. 

Asy lsökande kursdeltagare 
Skolan har tagit emot 4 st. asylsökande som kursdeltagare på deltid på baskursen. Trots det 
stora antalet intresserade finns inte de resurser och inte heller lämpligt regelverk för att 
anordna en lämplig kursverksamhet som skulle motsvara behoven. 

Utvecklings- och profileringsinsatser 
Utvecklingsperspektivet är en central beståndsdel av fo lkbildningens ide. Folkhögskolan är 
därmed en verksamhet i ständig utveckling och förändring vilket möjliggörs av den frihet 
fo lkbi ldningen åtnjuter. Friheten innebär fl exibilitet och anpassningsförmåga och gör 
fo lkhögskolan till en vital institution som befinner sig i takt med sin tid och i ständig 
växelverkan med omvärlden. Förändringsperspekti vet finns under va1je rubrik ovan. I stora 
drag handlar fo lkhögskolans utveck lingsarbete om att erbjuda god fo lkbildning i en 
föränderlig värld genom optimal användn ing av den offentliga finansieringen och hög 
kva li tet. 
Under hösten har vi förberett och planerat kommande projekt som ska stärka och utveckla 
skolans profil. 1 detta syfte har vissa pedagoger fått i uppdrag att presentera en 
utvecklingsplan för utomhuspedagogisk verksamhet medan andra har deltagit i konferens, 
workshops och samtal kring omställningstanken inom fo lkbildningen. 
Skattungbyfi lialen ägnar sig åt utvecklingsarbete mot ett bildningscentrum kring ekologisk 
odling. 
Ett fö r skolan viktigt utvecklingsområde är verksamheten för funktionsh indrade. Förutom 
autismkursen och våra föreläsningsserier i neuropsyk iatri utvecklar vi pedagogiska metoder 
med IT-stöd i projektet Anpassad IT. 
Skolans allmänna kurs för invandrare, baskursen, befinner sig också i en fö rändringsprocess 
och utgör en av skolans mest dynamiska verksamheter. 
Utvecklingsarbetet omfattar även skolans ro ll i lokalsamhället och i verksamhet för demokrati 
och aktivt medborgarskap. Projektet " Inkl udera Mera" som involverat våra kursdeltagare och 
personal i utåtriktade aktiviteter och möten med det civila samhällets aktörer samt med 
deltagare från andra fo lkhögskolor. Skeriolkören var projektets eldsjäl och förutom konserter 
lokalt på skolan och i utomhusevenemang har kören besökt Kista folkhögsko la med körsång 
och workshop. I Mora fick vi besök av en grupp från Biskops-Arnö fo lkhögskola. 
Skolan har i år börjat synas i lokalsamhäl let genom att bidra med kultur, bildn ing och 
demokratiarbete för Moras invånare. Förutom de traditionella öppna aktiviteterna och våra 
före läsningsserier har vi initierat en Öppet hus-dag samt deltagit i Leksands 
medeltidsmarknad. Våra kurser har haft utställningar och aktiviteter som vänt sig ti ll 
allmänheten 

På Mora fo lkhögsko la pågår ett ständ igt utvecklingsarbete. Skolan strävar ständigt efter att nå 
nya målgrupper som behöver fo lkbildningen genom att skapa förutsättningar och 
tillgänglighet fö r alla människor i vår verksamhet. 
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Under 2014 har tre nya kortkurser genomförts och planerats i form av föreläsningsserier. 
Kursernas målsättning har varit att nå nya målgrupper på det lokala planet. Syftet är att höja 
den allmänna bildningsnivån samt gynna folkhälsan i lokalsamhället. Föreläsningarna har haft 
stor uppslutning och fortsättning efterfrågas. 

En ny distanskurs har startats under våren 2014, "Permakulturdesign". Kursen är baserad i 
Skattungbyfilialen där de fysiska träffarna äger rum. Målet med kursen har varit att nå en 
målgrupp med stort intresse för ekologisk odling och behov av flexibla studieformen. Kursen 
ger tillgång till hög kompetens i ämnet genom samarbete med Stjärnsund Permakultur 
centrum för lärande. 

En ny typ av kortkurs har startats from höstterminen, hantverk på fredagar, som är tänkt att 
fånga upp daglediga kursdeltagare från bygden. Flera av deltagarna har genom kursen blivit 
motiverade att påbörja längre studier på skolan. 

Skolan deltar aktivt i två projekt som också vänder sig till och f°angar upp nya målgrupper. 
1) Projektet "Inkludera Mera", paraplyprojekt med 32 folkhögskolor involverade genom 

FOLAC (folkhögskolornas internationella organisation) och med medel från Allmänna 
Arvsfonden. Inom projektets ram har skolan anordnat och deltagit i en rad aktiviteter 
som syftar till ett mer inkluderande samhälle. I aktiviteterna har ingått evenemang, 
konsert, föreläsningar i samverkan med lokala aktörer från civilsamhället samt besök 
folkhögskolor emellan. Projektet startade under våren 2014 och kommer att fortsätta 
2015 om medel för år 2 beviljas. 

2) Projektet "Anpassad IT - en väg till digital delaktighet" är ett FUB-projekt 
(Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) som finansieras av 
Allmänna Arvsfonden med Mora fusk som samverkanspartner. Folkhögskolan 
kommer att delta i projektet med kursverksamhet för funktionshindrade och 
stödpersoner. Projektet startade under hösten 2014 med första kursen för stödpersoner 
samt en prova-på träff. 

Även i år har skolan bedrivit SMF-verksamhet (Studiemotiverande folkhögskoleinsatser) för 
arbetslösa i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kurserna finansieras av FBR genom särskilt 
anslag. Totalt har 22 arbetslösa deltagit i de två SMF-kurserna på vår- resp, höstterminen. För 
de SMF-deltagare som valde att fortsätta på Allmän kurs har det funnits möjlighet att söka ett 
särskilt anslag. 

En del av årets statsbidrag har varit öronmärkt för läsfrämjande insatser. Skolan har bidragit 
till läsfrämjande dels genom att sätta fokus på litteratur och läsande på skolans allmänna kurs 
men också genom satsningen på föreläsningsserierna som alla har haft litteraturanknytning. 
Ett samarbete har inletts med det kommunala folkbiblioteket för att utforska möjligheter till 
framtida samverkan. 
Skolan stödjer som samarbetspart projektet "Kreativt bokbinderi" med Orsa grafikverkstad 
som projektägare. Projektet är en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna att starta 
kursverksamhet i bokbinderi. Projektet pågår under 2014 och finansieras med projektmedel 
från Kultur- och bildningsnämnden. 

För att samordna och utveckla den interna, kursöverskridande, och den externa bildnings- och 
kulturverksamheten har ett utvecklingsuppdrag inrättas, "kultursamordnare". 

Verksamhetsberättelse 20 I 4 9 



Landstinget Dalarna Mora folkhögskola 

Den digitala utvecklingen är ett självklart område där resurser satsas både för administrativ 
utveckling och för utvecklingen av pedagogiska och didaktiska resurser och metoder. Skolan 
har deltagit i det regionala samrådet om digital utveckling som anordnats av FBR och i 
referensgruppen för utveckling av nytt administrativt system för folkhögskolorna. 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats kring skolans matserverig kopplat till det 
socialpedagogiska arbetet och till frågor om miljö, hälsa och kultur. För att leda arbetet mer 
effektivt men också för att driva utvecklingsarbete kring matlagning och servering på skolan 
har under året anställts en chef för kök- och städ med tydligt utvecklingsuppdrag. Även 
inköpen ses över i syfte att lyckas komma närmare landstinget Dalarnas miljömål. 

Fristad för konstnärlig yttrandefrihet: Landstinget Dalarna blev i december 2013 fristad inom 
ICORN-nätverket (lnternational Cities Of rRfuge Network) och under hösten 2014 togs emot 
Dalarnas fristadsfotograf på Mora folkhögskola som står som värd för fristadens första 
projekt. En av skolans pedagoger har varit anvisad som fristadskoordinator medan skolans 
rektor deltar i fristadens styrgrupp. 

Under året som gick har Mora kommun så som många andra kommuner i Sverige tagit emot 
asylsökande flyktingar som placerats i asylboende på Gesundaberget. Folkhögskolan har varit 
en plats för kraftsamling och organisering av aktiviteter och ideella krafter för stöd till de 
asylsökande. 

Skolans rektor deltog även i år i folkbildningens centrala processer som styrelseledamot för 
OFI ( offentligägda folkhögskolors intresseorganisation) och därtill ledamot i styrgruppen för 
FSO, folkhögskolornas nya serviceorganisation som sjösattes under våren 2014 och tog över 
FBRs medlemsuppdrag from juli månad (FBN; FIN). 

Pågående utvecklingsprocesser: 
Utveckla och formulera verksamhetens innehåll, former och målsättningar för hela 
folkhögskolan samt för Skattungbyns filial pågår och framtagande av ett måldokument för 
2015. 
Arbetet med översyn av skolans policies och lokala styrdokument samt framtagande av nya 
riktlinjer och handlingsplaner. 
Arbete med effektivisering av användningen av personalresurser inom den pedagogiska 
verksamheten. 

Personalen har erbjudits kompetensutveckling och fortbildning inom olika kompetens- och 
utvecklingsområden i enlighet med skolans målsättningar och utvecklingsområden. Förutom 
fortbildningar med direkt anknyting till pedagogernas individuella kopetens har flera 
pedagoger bl.a. deltagit i "Heart and brain" seminarierna vid Avesta Art academy, i 
nätverksträff för socialpedagogik på Vadstena fusk, vårkonferensen "Ta ställning" i 
Östersund, konferensen om omställningsarbete på Ljungskile fusk, dyslexikurs på 
Sundsgårdens fusk, FOLACs webbseminarium om Erasmus+ Servicepersonalen har deltagit i 
kompetensutveckling relaterad till arbetsområderna. En pedagogisk medarbetare har deltagit i 
uppdragsutbildningen "Folkhögskolans ide och pedagogik" som anordnas av Linköpings 
universitet. Rektor har deltagit i rektorsfortbildningsgrupp med tema "det tredjer rummet
folkbildning i Europa" och genomfört en bildningsresa i Aten under hösten. 

Totalt har 388.000 kr. avsats till profilerings- och utvecklingsinsatser. 
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Landstinget Dalarna Alorafolkhögsko/a 

Personal 
Alla medarbetare har haft personliga dokumenterade utvecklingssamtal. 
Verksamheten och det egna arbetet har utvärderats koll ektivt i juni genom SWOT-analys. 
En del förändringar i personal och tjänster samt i organiseringen av arbetet har gjorts under 
året fö r att säkerställa resultat och god kvali tet i arbetet. Bl.a. har en föreståndare för kök och 
städ rekryterats och en person har fått uppdraget som processledare i utvecklingsarbete och 
schemaläggare för den pedagogiska verksamheten. Projektverksamheten innebär också 
förändringar i personalens arbetsuppgifter och nyrekryteringar. 
Den pågående generationsväxlingen innebär pensionsavgångar, nedsättningar i tjänster i fo rm 
av tjänstledigheter samt utmaningen att säkra kompetensförsö1jningen fö r framtiden. Nya 
pedagogiska medarbetare har rekryterats vars kompetens utgör en viktig resurs för 
verksamhetens utveckling och framtid. Som en lärande organisation satsar skolan tid och 
medel på kompetensutveckling av medarbetarna både individuell t och ko llektivt. 1 år har det 
totala antalet fortbildningsdagar ökat till 134 (mot 11 1 under 20 13 och 53 under 20 12). 
En beskrivning av fo lkhögskolelärarnas uppdrag samt lönekriterier för uppdraget har tagits 
fram under våren och fastställts i samverkan. Under hösten har vi processat huvudmannens 
nya lönekriterier och riktlinjer/underl ag fö r medarbetarsamtal och genomfört MU-samtal 
enligt den nya modellen. 
Under året har vi även arbetat med att etablera många nya rutiner och standarder samt en 
fungerande sam verkansprocess. 
I syfte att förbättra arbetsmiljön har fö retagshälsan anlitats fö r ol ika uppdrag med gott 
resultat. 
En del åtgärder för effektivare användning av resurser har genomförts under året. 
Användning av personalresurser i den pedagogiska verksamheten har undersökts, setts över 
och samordnats. Til lsättningen av en chef för kök- och städ har haft som målsättn ing att höja 
kvali ten och samtidigt organisera arbetet på ett effektivare sätt. 

Skolan har haft 35 anställda under året samt en praktikant och en person med 
utveckli ngsanställning. 
Två pedagoger har varit tjänstled iga på heltid. 
En pedagog har varit sysselsatt på deltid som fristadskoordinator åt förvaltni ngen. 
Nya medarbetare: Kent Jonsson, chef kök & städ; Helena Söderlind, vikarie i köket. 
Pedagoger: Karin Fastlund och Karin Mårshagen på skolans allmänna kurser, Tina Ch ristians 
vikarierande kursansvari g på autismkursen, Åsa Ringström ny medarbetare i Skattungekursen 
och kursledare för kursen i permakul turdesign. 
Kari Marti s har varit SYV under året på deltid. Under hösten bö1jade ny SYV, Madeleine 
Thoors. 
Camilla Pettersson är skolans kurator sedan hösten 20 13. 
Förutom den ordinarier personalen fi nns det gästlärare, fö reläsare, kul turarbetare, mm som 
har anknytning till fo lkhögskolans olika verksamheter under året. 
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landstinget Dalama 

Ekonomisk redovisning 

Verifikation Datum.DATUM 

MOTP till MOTTYP 

ORGAN ISATION 

3 Verksamhets infäkter 

varav 3 810 Statsbidrag fördelat på 

382 Basbidrag 

383 Utv och profilbidrag 

384 Förstärkningsbidrag FBR/SPSM 

385 Volymbidrag 

386 Grundschablon 

387 Bidrag SPSM 

389 Internatione ll verksamhet 

390 Språkschabl on 

39 1 Reglering föreg år 

394 SM F 

395 Påbyggnadsutbi ldning 

varav landstingsbidrag 

4 Personalkostnader 

5 Tjänster, material o varor 

6 Övriga verksam hetskostnader 

7 Övriga verksamhetskostnader 

8 Int o kostn utanfvcrksamh res 

Tota/summa 

Eva A vgerinou 
Mora fo lkhögskola 
Rektor 

Verksamhetsberällelse 20 I./ 

Mora folkhögskola 

201 4 12 (Tillfälligt stängd) 

All 

6 10 - Mora folkhögskola 

UTFALL UTFALL Helå r 
Ack BUDGET Helår FgÅr 

26 670 785 25 947 000 25 922 957 

12 030 035 11 346 000 11 369 792 

609320 0 522500 

33 145 1,7 1 0 300000 

205800 0 

9954 100 0 8687772 

0 0 

56000 0 

204480 0 1700 

325300 0 242000 

3370 

343583,5 0 640295,53 

924654 

10 505 000 10 505 000 10 230 000 

-17 084 267 -16 959 779 -16 473 976 

-1 532 744 -1 530 000 -1 589 462 

-6 891176 -6 824 000 -7 138 541 

-799 476 -605 000 -650 137 

-10 394 -28 000 -14 400 

352 729 221 56 442 

Mursal Isa 
Landstinget Dalarna, Kultur- och bildningsnämnden 
Ordförande 
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Inledning 

Malungs folkhögskola är en av tre folkhögskolor med Landstinget Dalarna 

som huvudman. Den är belägen i Malung, Västerdalarna, med närhet till 

skog, sjöar, vattendrag och fjäll. Skolan ligger i byn Grimsåker, cirka 2 

kilometer söder om centralorten. 

Skolan strävar efter lokal förankring, men behöver även vara angelägen för 

studerande från andra delar av länet, landet och världen. Genom att hålla en 

god kvalitet på våra profilkurser, folkmusik samt fjäll och vildmark 

upprätthåller vi kompetens och uppfattas som en attraktiv skola med gott 

rykte hos profilkursernas målgrupper. Skolans profil, som även återfinns på 

den allmänna kursen med bl.a. timring, smide, längdskidor och musik, har en 

stark förankring i Västerdalarna vilket innebär att skolan även är angelägen 

för boende i Västerdalarna. 

Verksamhetens finansiering 

Verksamheten på skolan finansieras av tre huvudintäkter 

1. Statsbidrag 8 781 000 kronor 

(inkl förstärkningsbidrag från Folkbildningsrådet 624 300 kronor, 

språkschablon 39 300 kronor och särskilt utbildningsstöd och 

stödinsatser från Specialpedagogiska skolmyndigheten 462 000 kronor) 

2. Landstingsbidrag 7 365 000 kronor 

3. Sålda tjänster (i huvudsak mat och logi) 3 265 000 kronor 

4. Övriga intäkter (lönebidrag, projektmedel, etc.) 337 000 kronor 

Resultat för 2014 

Skolan uppvisar ett positivt resultat på 151 000 kronor för 2014. På 

intäktssidan blev statsbidragen något högre än budgeterat p.g.a. viss 

försiktighet i budgetarbetet. Lönebidragen ökade, men den ökningen 

avspeglades i något ökade lönekostnader. 
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Skolans profil och särart 

Folkhögskolans profilområden är kultur och natur ur ett folkligt och bildande 

perspektiv. Våra profiler genomsyrar all verksamhet. Skolans verksamhet 

bidrar till att bevara, odla och utveckla intresset för ett levande kulturarv, 

natur, hälsa och friluftsliv. Under året har vi fortsatt utveckla och förnya vårt 

kursutbud och vår marknadsföring. 

Malungs folkhögskola är ett lokalt centrum för bildnings- och kulturverksamhet 

för alla boende i Malung och Västerdalarna och har en stark anknytning till 

lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och utveckling. Detta innebär 

både kurser som utgår ifrån lokala behov, som IT för seniorer och hantverk, 

samt olika arrangemang öppna för allmänheten, t.ex. föreläsningar, konserter, 

utställningar. 

Malungs folkhögskola verkar för ökad digital delaktighet genom 

kursverksamhet som dels har bestått av nätbaserade distanskurser och dels 

av IT-kurser för seniorer. 

Skolan arbetar lyhört för att tillgodose olika behov och möta olika aspekter 

av det livslånga lärandet. Vårt utbud förändras ständigt för att möta de 

studerandes behov. Vi erbjuder, förutom längre och kortare kurser, 

deltidsstudier samt föreläsningar som kommer kringboende till del och ökar 

bildningsutbudet i området. Skolan erbjuder även distanskurser vilket gör det 

möjligt för deltagare som av olika anledningar inte kan delta på plats tillgång 

till bildning. 

Organisation 

Huvudman 

Landtinget Dalarna är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret 

för verksamheten. Folkhögskolan ingår i Landstinget Dalarnas Kultur- och 

Bildningsförvaltning. 

Skolans styrelse och ledning 

Landstinget tillsätter Kultur- och Bildningsnämnden, vilken fungerar som 

skolans styrelse. Nämnden skall se till att bestämmelser (beslut, lagar och 
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förordningar) efterlevs. All beslutsrätt ligger på nämnden, förutom i de frågor 

där beslutsordningen anger annan beslutsinstans. Nämnden delegerar beslut 

till förvaltningschef och till rektor. Rektor är ansvarig för verksamheten inför 

Kultur- och Bildningsnämnden 2014. 

Kultur- och Bildningsnämnden 2014: 

Kultur- och bildningsnämnden 2014 

Lofvars Ann-Katrin (mp), ordförande 

Barke Gunnar (s), vice ordförande 

Frank Håkan {m), 2e vice ordf 

Lazar Suzanne (s) 

Grunewald Ann-Britt (s) 

Carlsson Christer (m) 

Perers Karin (c) 

Ersättare 

Levahn Lars (s) 

Morelius Per {s) 

Rönnblad Mats (s) 

Olofsson Mai {v) tom 27 /1 

Birgitta Brandt {v) from 20/2 tom 24/8 

Andersson Patrik {v) from 24/9 

Sundell Petra (m) 

Hed Anna (c) 

Gustavsson Katarina (kd 

Skolledningsarbetet samordnas i en ledningsgrupp bestående av rektor, 

biträdande rektor samt köks- och internatchef. 

Rektor ingår i förvaltningens ledningsgrupp under förvaltningschef Malin 

Lagergren. 
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Lokal samverkan 

Samverkansgruppen består av skolledning, fackliga representanter, 

skyddsombud och studerandeskyddsombud. Gruppen är informations-, 

samråds-, och förhandlingsforum samt lokal skyddskommitte. Även 

miljölednings- och kvalitetssäkringsarbetet ligger inom samverkansprocessen. 

Lärarrådet sammanträder var fjortonde dag under terminerna och svarar för 

planering av studieverksamheten samt fungerar som samverkansinstans. 

SeJVicerådet sammanträder varje månad under terminerna och svarar för 

planering av serviceverksamheten samt fungerar som samverkansinstans. 

Personalrådet, bestående av all personal på skolan, sammanträder en eller 

två gånger per termin och svarar för planering av gemensam verksamhet 

samt fungerar som samverkansinstans. 

Allt samverkansarbetet dokumenteras och protokollförs. 

Kursföreståndare och mentorskap 

Varje kurs har en kursföreståndare. På Allmän kurs tilldelas dessutom varje 

studerande en mentor. Korta kurser har en ansvarig kursledare. De 

studerande som går på längre kurser och bor på internatet har tillgång till 

två internatmentorer. 

Studeranderåd, kursråd och övriga samråd 

Kursrådet är ett forum för information och rådslag kring verksamheten. 

kursrådet ingår representanter för skolledning, service och studerande. De 

studerande är i majoritet och innehar poster som ordförande och sekreterare 

samt ansvarar för kallelser, dagordning och protokoll. 
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Studerandekåren består av samtliga studerande på skolan. Kåren utser en 

styrelse om minst fem personer, vilken ansvarar för sociala aktiviteter samt 

förvaltar studerandekårens kassa. 

På skolan finns dessutom kulturråd, biblioteksråd samt kostråd där både 

studerande och personal deltar och samråder kring specifika frågor. 

Kvalitetssäkring 

På Malungs folkhögskola bedrivs systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten 

följs upp och utvärderas på olika nivåer och vid olika tidpunkter. Uppföljningen 

ligger till grund för skolans ständigt pågående förbättrings- och 

förändringsarbete. 

Kursutvärderingar genomförs av de studerande i slutet av varje kurs. Resultatet 

behandlas av lärarlagen. 

Studerandeutvärdering genomförs i slutet av varje hösttermin. Den omfattar alla 

studerande på skolan och alla delar av verksamheten. Utvärderingen inleds 

med en individuell enkät, som följs upp med samtal i fokusgrupper. Därefter 

träffar representanter från fokusgrupperna skolledningen en 

utvärderingskonferens som omvandlar gruppernas resultat till en gemensam 

SWOT-analys 1. Resultatet av utvärderingen behandlas i samverkansprocessen. 

Personalutvärdering genomförs i slutet av varje läsår och omfattar all personal 

samt alla delar av verksamheten2
• Metoden för genomförande och uppföljning 

är den samma som för studerandeutvärderingen. 

Kursverksam het 

Malungs folkhögskola verkar för att genom folkbildning göra lärande, kulturella 

uttrycksformer och naturupplevelser tillgängliga för alla oavsett kön, etnicitet, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder, utbildning eller social bakgrund. Här 

möts människor med vitt skilda erfarenheter och bakgrunder, vilket skapar en 

dynamisk och tillåtande miljö. Skolan vill nå ut till breda målgrupper, men 

1 Bilaga 1, SWOT, studerande, Ht 2014 
2 Bilaga 2, SWOT, personal 13-14 
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arbetar särskilt med att fånga upp de människor som har störst behov av 

folkbildning. 

Verksamhetsformer och innehåll anpassas kontinuerligt till nya målgrupper och 

deras bildningsbehov och förutsättningar. Under året har utvecklingsarbetet med 

våra särskilda kurser fortsatt och nya profiler på Allmän kurs har utvecklats, 

bland annat en inriktning, Språkverkstaden, som riktar sig till studerande med 

svenska som andraspråk. 

Demokratiutveckling och medborgarbildning är centrala aspekter 

folkbildningsarbetet. Folkhögskolan tillhandahåller och utvecklar verktyg för 

folkligt inflytande och delaktighet, samt för ett aktivt medborgarskap. Detta görs 

både indirekt genom den bildning som kursverksamheten ger och direkt genom 

formerna för studerandeinflytande som ger träning i medborgerligt inflytande 

och delaktighet. 

Totalt har 4 968 deltagarveckor genomförts i skolans regi. De långa kurserna, 

tre veckor eller mer, har nått 453 studerande. 

Långa kurser 

Med långa kurser avses kurser på minst tre veckor. Långa kurser kan 

genomföras på skolan eller i form av distanskurser. 

Allmän kurs 

På Allmän kurs har de studerande möjlighet att läsa in grund- och 

gymnasieskolan och därigenom få behörighet för fortsatta studier. Studierna 

ger en helhetssyn på människa, samhälle, kultur och natur. Målet är att stärka 

de demokratiska värderingarna och uppmuntra till fortsatta studier. Studierna 

är på hel- eller deltid. Den studerande kan själv sätta ihop sitt schema utifrån 

behov och tidigare kunskap. Skolan jobbar med små grupper och hög 

lärartäthet. 

På Allmän kurs fanns under 2014 följande profiler: 
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• Hantverk 

• Längdskidor och Löpning 

• Musik och Film (under vårterminen endast Musik) 

Profilen läses två dagar i veckan. Övrig tid ägnas åt behörighetsgivande ämnen. 

Det finns även möjlighet för studerande med svenska som andraspråk att gå 

en särskild inriktning, Språkverkstad, där de har tillgång till extra stöd i svenska. 

Studerande har även möjlighet att endast delta på profildagarna. De räknas då 

inte in i statistiken för Allmän kurs. 

Särskilda kurser 

Fjäll- och Vildmarksledarkurs 

Detta är en årslång kurs med fjället, skogen och vattnet som studielokal. Syftet 

är att ge solida kunskaper i friluftsliv och i friluftslivets pedagogik och ledarskap. 

Folkmusik på fiol 

Kursen har under året utvecklats till att ges som en terminslång grundkurs, 

samt en terminslång fördjupningskurs. Syftet är att ge ökade färdigheter i olika 

typer av fiolspel, musikteori samt folkmusikhistoria. 

Folklig vissång 

Kursen ges som en terminslång grundkurs, samt en terminslång 

fördjupningskurs. Syftet är att ge ökad kunskap om rösten, ökad färdighet i 

folksång, samt kunskaper i musikteori och folkmusikhistoria. 

Folklig dans (distans) 

En kurs i folklig dans med regelbundna träffar på skolan, däremellan 

distansstudier. Syftet är att ge ökade färdigheter i svensk folklig dans. 

Funkiskursen 

En årslång kurs som vänder sig till personer med lättare intellektuellt 

funktionshinder. Syftet med kursen är att stärka individen genom både 

teoretiska och praktiska studier. Dessutom ska kursen ge en samhällsbild av 
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Sverige och övriga världen genom tv/tidningar, datoranvändning och 

diskussioner. Kursen ska också ge ökad förståelse för hälsa genom motion, 

kostlära och friluftsliv, samt skapa möten med övriga studerande genom social 

samvaro, skolövergripande aktiviteter och gemensamma friluftsdagar. 

Järnsmide 

Ges som en sexveckorskurs varje termin Syftet med kursen är att lära ut 

grunderna i varmsmide. Kursen håller till i skolans smedja som är timrad av 

tidigare hantverksstuderande. 

Lev billigt - må bra 

En terminslång distanskurs i privatekonomi som ges höst och vår. Syftet är att 

ge kunskap om att leva billigare och därmed må bättre, och vänder sig framför 

allt till deltagare med ekonomiska svårigheter. 

Människor och natur i dagens ekonomi 

En terminslång distanskurs i samhällsekonomi. Kursens syfte är att väcka ett 

kritiskt förhållningssätt till rådande ekonomiska sanningar som framförs av den 

ekonomiska, politiska och mediala makten. 

Samhällskunskap 

En terminslång distanskurs i kritisk samhällskunskap som ger kunskaper 

motsvarande gymnasiets samhällskunskap 2. 

Korta kurser 

Under 2014 har skolan genomfört 59 korta kurser och öppna 

folkbildningsarrangemang, framför allt inom våra profilområden. Bland dessa 

återfinns även seniorkurser i data, engelska, friskvård och modern teknik. 

Övrig verksamhet 

I samverkan med Svenska Institutet genomfördes sommaren 2014 en 

stipendiekurs i svenska för studenter med svenska som andraspråk vid 
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internationella universitet. Skolan tog också under hösten emot tre stipendiater 

från Svenska Institutet för terminsstudier på Allmän kurs. Under året har skolan 

haft fyra studerande på SMF, studiemotiverande folkhögskolestudier. Vid lokala 

och regionala arrangemang som Skinnarcupen, Vansbrosimmet och 

Dansbandsveckan används skolan som boende för deltagare och gäster. 

Tabell, fördelning av deltagarveckor 2014 

Läsåret 2014 

Fjäll 

Allmänna kurser 

Profiler deltid 

SMF 

Funkis 

Fiolkurs 

Viskurs 

Smideskurser 

SI-kursen 

Distanskurser 

Kortkurser 

Öppen folkbildning/ Kultarr 

Totalt 

Långa kurser 

Personal3 

Rektor 

Birgitta Berg 

Dtv Dtv 

antal % 

537 11% 

1382 28% 

266 5% 

62 1% 

134 3% 

598 12% 

495 10% 

118 2% 

126 3% 

781 16% 

465 9% 

32 1% 

4996 100% 

3718 74% 

3 Utöver gästlärare och timvikarier. Personallistan innehåller såväl tillsvidareanställda som 
visstidsanställda, tjänstlediga och långtidssjukskrivna. 
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Biträdande rektor 

B John Erik Eriksson (30%) 

Karin Danielsson (20%) 

Kökschefllnternatföreståndare 

Anna-Greta Fagerberg 

Lärare 

Mats Anderson 

Patrik Andersson 

Jan-Åke Blomqvist 

Karin Danielsson 

Eeva-Liisa Elgland 

B John Erik Eriksson 

Perjos Lars Halvarsson 

Andreas Hedlund 

Jonas Hjalmarsson 

Peder Holmqvist 

Anders Isaksson 

Sven Isaksson 

Conny Jansson 

Anders Larsson 

Ann-Sofi Nilsson 

Minna Nilsson 

Karolina Pettersson 

Maria Röjås 

Sofia Sanden 

Jonny Soling 

Karin Tenggren 

Hannibal Thorsen 

Kerstin Wikers 

Anna Öberg 

SetVice, kök och administration 
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Lisbeth Eriksson 

Maria Forsman 

Björn Hejenstedt 

Ros-Marie Helje 

Margareta Henriksson 

Malin Johansson 

Margareta Johansson 

Mariann Johansson 

Matts Johansson 

Susanne Laitinen 

Anna Lindström 

Anette Magnil 

Åsa Olsson 

Yvonne Roos 

Louise Westhlin 

Tord Wärman 

Kurator 

Anette Oskarsson 

Bibliotekarie 

Anders Bengtsson 

Fackliga representanter 

Eeva-Liisa Elgland, Jan-Åke Blomqvist, SFHL 

Matts Johansson, Kommunal 

Yvonne Roos, Vision 

Fortbildning och kompetensutveckling 

Fortbildning för all personal har genomförts i samband med planeringsdagar 

kring bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hela personalen har 

också deltagit i en förvaltningsgemensam fortbildningsdag. Två lärare har läst 

kursen Folkhögskolans Ide och Pedagogik vid Linköpings Universitet. Utöver 
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detta har personal deltagit i ämnesspecifika kurser och utbildningar utifrån olika 

fortbildni ngsbehov. 

Samverkanspartners och nätverkande 

Arbetsförmedlingen Malung-Vansbro 

Malungs folkhögskolas elevförbund 

Svenska Institutet 

Nätbildarna 

FOLAC - Folkbildning for Active Citizenship 

Folkbildningsrådet 

EU programkontoret 

Malung-Sälens kommun 

Kulturens bildningsverksamhet 

Korrö-festivalen 

Linköpings folkmusikfestival 

Malungshandlarna (Malungs gatufestival) 

Folk- och Världsmusikgalan 

Sveriges Spelmäns Riksförbund 

Malungs spelmanslag 

Örebro Spelmanslag 

Dalarnas spelmansförbund 

Pensionärernas riksorganisation, PRO 

Svenska pensionärsförbundet, SPF 

Malung-Sälens gymnasium 

Dalarnas bildningsförbund 

Malungs hembygdsförening 

Svenska FN-föreningen 

Kvinnojouren 

Malungs IF 

Malungs församling 

Svenska jägareförbundet 

TV Malung 

Nätverket för fjällsäkerhet 
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Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI 

Föreningen för folkbilningsforskning 

Studieförbund 

Folkmusikens hus 

Fornby folkhögskola 

Mora folkhögskola 

m.fl. 

Ekonomiskt resultat 

Värden i tkr 

Utfall 2014 Budget 2014 

INTÄKTER 20 565 20 188 

Varav statsbidrag 8 781 8 957 

Varav bidrag från SPSM 462 

Varav 7 365 

landstingsbidrag/ekonomisk 

ram 

Varav övriga bidrag 337 

Varav övriga intäkter 355 

KOSTNADER -20 414 -20 188 

Varav lönekostnader -13 552 -13 411 

ÅRETS RESULTAT 151 0 
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Utfall 2013 

20 482 

8 775 

195 

7 180 

1 074 

397 

-20 590 

-13 750 

-108 



Tackl 

Folkhögskolans styrelse och skolledning tackar alla medarbetare, studerande 

och samverkanspartners för att än en gång ha skapat ett fantastiskt 

folkbildningsår på Malungs Folkhögskola. 

Birgitta Berg 

Rektor, Malungs folkhögskola 
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Mursal Isa 

Ordförande, Landstinget Dalarnas 

Kultur- och Bildningsnämnd 



Bilaga 1 

Styrkor Svagheter 

Bra lärare och kursinnehåll Bristande motivation/engagemang hos 

Välkomnande och god stämning studerande 

Valbara ämnen Information och kommunikation 

WiFi-nätet (otydligt, tillgänglighet, andra 

Mångfald (ålder, etnicitet) språkgrupper, TV i receptionen, 

Studerandeinflytande ansvarsfördelning ledning) 

Jämställdhet Stora grupper (AK) 

Övergripande miljöarbete Stödfunktioner (info, tillgänglighet, 

Servicefunktioner och lokalvård (inne kompetens) 

och ute} Otydlig antagningsprocess 

Måltider (utbud, salladsbord} Internet (tillgången till/stabiliteten} 

I nternatmentorer Kostnad för internatet och periodisering 

Bemötande (studerande, personal och av räkningar 

lokalsamhälle} Information kring allergier (även akut 

behandling} 

Miljöaspekter (enskildas beteende, 

konsekvens} 

Akuta servicefunktioner (tillgänglighet} 

Bussrutiner (bokning, dyrt} 

Fysisk arbetsmiljö (luft, belysning, kyla} 

Underhåll av inventarier (gym, 

skinnmaskin, cyklar, verktyg} 

Rutiner kring utrustning och material på 

internatet (service, nycklar, etc) 

Information och genomgång av material 

och utrustning för utlåning 

Möjligheter Hot/hinder 

SWOT studerande Ht 2014 
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Mer samarbete/gemenskap 

Mer struktur och framförhållning i 

kursupplägg/kursmöten/undervisning 

Internetuppkopplingens stabilitet 

Minskade avgifter med hjälp av egna 

insatser (t.ex. hjälpa till på skolan) 

Differentierade hyror/avgifter (t.ex. vissa 

mål mat, beroende på standard) 

Firstclass 

Vegankosten (variation) 

Relationen till lokalsamhället 

Bilaga 2 

SWOT personal 13-14 

Styrkor 

Studerandeinflytande 

Samverkan och demokrati 

Gästlärare 

Eget ansvar för arbetsplanering i 

grupperna 

Stöd och uppskattning från skol/ 

arbetsledning 

Tekniska resurser, service 

Kursinnehåll 

Friluftsdagar 

Uppföljning/ utvärdering 

Behörighet och omdömessättning 

Kursföreståndarskap 

Arbetsglädje 

Socialpedagogiskt arbete 

Möjligheter 

Kompetensutveckling och personlig 

utveckling (skillnader mellan hur 

Minskad beläggning på internatet p.g.a. 

ekonomiska förutsättningar 

Tillgänglighet för rörelsehindrade 

Kollektivtrafik 

Svagheter 

Intern information/ Kommunikation/ 

Samarbete/ Samordning (inom och 

mellan delar av personalgruppen) 

Egen kontroll 

Perioder av hög arbetsbelastning 

FirstClass 

Fysisk arbetsmiljö 

Hot/hinder 

Fastigheternas skick och svårigheter 

med förbättringar 
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olika personer/ grupper får/ tar del 

av det) 

Utvecklingssamtal 

Förbättrad frånvarorapportering 

Positiv inställning till 

utvecklingsarbete, iderikedom 

Fortsatt utvecklingsarbete av extern 

kommunikation 

Mer tid till pedagogisk utveckling på 

lärarrådsmöten 

Uppfräschning av 

demokratiprocessen 
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Resursbrist 

Delar av personalen upplever att det 

finns samverkansproblem 
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VERKSAMHETENS SYFTE 
Fornby folkhögskola driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande 
och delaktighet i kultur och samhälle. Folkhögskolan är en annorlunda utbildningsform för vuxna. 
Den är fri, frivillig och öppen för alla som fyllt 18 år. 

Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet att 
utvecklas och växa som människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik och våra olika ämnen och är 
samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa. 

Vår vision är att på Fornby blir alla sedda och utvecklas, utifrån sina behov och förutsättningar, i en 
vacker miljö med lärorika möten och bra utbildning där verksamheten omprövas och förändras 
fortlöpande i en levande och kreativ dialog. 

Forn by folkhögskola ligger vackert strax utanför Borlänge i Dalarna. Studiemiljön är härlig. Vackra hus 
runt en gård med träddungar och med Tunaån intill. 

I centrala Falun finns en filial i ändamålsenliga lokaler. Här är högt i tak på flera sätt. Hösten 2013 
startade vi en ny filial i Ludvika. Alla platserna är utrustade med datorer, projektorer, trådlöst nät, 
skrivare/kopiatorer med mera. Vårt välfyllda bibliotek är samtidigt Borlänge kommuns filialbibliotek, 
så vi har bra service. 

Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, utbildning i svenska för invandrare, studiemotiverande 
folkhögskolekurser och etableringskurs, hjärnskadekurs, konst- och textilkurser, en del på distans. Vi 
gör korta kurser tillsammans med olika föreningar och på sommaren har vi en kursvecka med slöjd, 
konst, broderi med mera. 

Vårt internat innebär att cirka 35 studerande får möjlighet att bo på skolan. Lokalerna är tillgängliga 
för rörelsehindrade och hörselskadade. 

2014 är skolans etthundratrettioåttonde verksamhetsår, hela tiden med Landstinget Dalarna som 
huvudman. Folkhögskoleverksamheten är en del i landstingets arbete för ett hälsosamt Dalarna. 

Staten bidrar till verksamheten i syfte att utjämna utbildningsklyftorna, att höja utbildnings- och 
bildningsnivån i samhället och göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang i demokrati, samhällsutveckling och kulturliv. 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 
Skolan har bedrivit verksamhet förlagd till Forn by i Borlänge och till filialerna på Nybrogatan i Falun 
och Köpmansgatan i Ludvika. 

Till Folkbildningsrådet har rapporterats en verksamhetsvolym om totalt 7034 deltagarveckor, varav 
192 på korta kurser, för kalenderåret. 

Vi hade tio olika inriktningar av Allmän behörighetsgivande kurs på Fornby 2014. Tre av dem på 
filialen i Falun och en i Ludvika. Den estetiska sidan är viktig med Konstkurser på hel- och deltid, 
sömnad och vävning både på distans och på plats. Skapande verksamhet är viktigt också i de 
allmänna kurserna och i Hjärnskadekursen. 

Svenska för invandrare utökades under hösten med en ny grupp och vi har startat en Etableringskurs 
för nyanlända. Studiemotiverande folkhögskolekurser har genomförts i Borlänge, Falun och Ludvika. 

Ett nytt spännande område är Grön rehab där Forn by från den 1 augusti är projektägare för en 
verksamhet i Sjulsarvet i Falun tillsammans med Landstingets avdelning för Hälsofrämjande. 

Den ökade verksamheten innebär att vi i år passerat 30 miljoner i omsättning. Vi har flera nyanställda 
vilket ställer stora krav på introduktion för att slå vakt om folkhögskolans särart som en annorlunda 
utbildningsform. 
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Nyckeltal 2014 2013 2012 

Deltagarveckor 7034 6956 6629 

Deltagarveckor inom SMF, Etablering och 
2402 1685 

Sfi, som inte finansieras inom statsbidraget 

Antal sökande i förhållande till antal 
1,59 1,69 

utbildningsplatser 
1,54 

Andel studerande i allmänna kurser (av 
73% 66% 

statsbid ragsku rserna) 
67% 

Andelen som fullföljer sin utbildning 84% 92% 84% 

Index kursutvärdering 76 74 71 

Anta I nya kurser 3 5 

Allmänna kurser i Borlänge 
Allmän kurs grund/Samhälle och insikt .............................................................................. 26 deltagare 

Allmän kurs med svenska som andraspråk .......................................................................... 23 deltagare 

Allmän kurs med estetisk inriktning ..................................................................................... 10 deltagare 

Allmän kurs med högskoleförberedande ............................................................................. 10 deltagare 

Allmän kurs i Ludvika 
Allmän kurs Ludvika .............................................................................................................. 10 deltagare 

Allmänna kurser i Falun 
Allmän kurs med kvinnoinriktning, Falun ............................................................................... 9 deltagare 

Allmän kurs med social inriktning, Falun .............................................................................. 11 deltagare 

Allmän kurs med internationell inriktning, Falun ...................................................................... 11 deltagare 

Särskilda kurser 
Kurs för personer med förvärvad hjärnskada ........................................................................ 8 deltagare 

Konstkursen .......................................................................................................................... 22 deltagare 

Konst halvtid ......................................................................................................................... 15 deltagare 

Sömnadskurs 1 termin ......................................................................................................... 12 deltagare 

Textilkursen Kropp och själ 50 % .......................................................................................... 13 deltagare 

Väv- och sömnadskurser på distans 25 % ............................................................................ 26 deltagare 

Korta kurser 
Afasiföreningen Gävleborg ................................................................................................... 31 deltagare 

Sommarkurser ...................................................................................................................... 80 deltagare 

Ridsport ................................................................................................................................ 31 deltagare 

Öppen folkbildning 
Onsdagskvällar i Storstugan, 9 arrangemang under året.. ................................................. 124 deltagare 

Övrigt 
Svenska för invandrare ......................................................................................................... 18 deltagare 

SMF, studieförberedande för arbetslösa ungdomar ............................................................ 31 deltagare 

Etableringskurs för nyanlända .............................................................................................. 14 deltagare 
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Allmän kurs grund 
Kursen, som vänder sig till studerande som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola, hade vid 
vårterminens början 25 studerande. Under vårterminens gång avbröt 4 studerande sina studier. 

På kursens inriktningstid har vi jobbat med olika ämnen (inslag) i perioder. Det har handlat om 
informationsarbete, skriftlig arbete, arbetsmarknad, hitta din studieteknik, podcasts och ansvar och 
förberedelser inför öppet hus. Under inriktningstiden - som varit tre lektionspass per vecka - har vi 
också haft kurstimme, verkstadstid och friskvård. Friskvården har bestått av exempelvis ett besök på 
Aqua Nova äventyrsbad och innebandy. 

Deltagarna har också fått ägna inriktningstid till att göra presentationer för varandra i både mindre 
och större grupp. Ett viktigt inslag för att ge möjlighet till att öka deltagarnas självkänsla och 

självförtroende. 

En tanke och ett tema för kursen är att ämnena kultur, hälsa och demokrati ska finnas med och 
beröras på något sätt. 

Allmän kurs grund - Samhälle och insikt (ask) höstterminen 
Vi startade höstterminen med 15 studerande på kursen. Av dessa gick samtliga kvar och påbörjade 
fortsättning under våren. 

Höstterminen inleddes med en introduktionsperiod med olika övningar och en dag på sportfältet i 
Borlänge för att skapa gemenskap och goda förutsättningar för studiearbetet. Under resterande del 
av höstterminen har vi arbetat med frågor kring riksdagsvalet, individuella mål och målformuleringar, 
studieteknik, källkritik genom att beskriva en konspirationsteori, digital delaktighet, faktasökande, 
samt ett grupparbete kring ett studiebesök i närområdet. Utöver detta har inriktningstiden innefattat 
verksdagstid för att kunna ge extra tid och stöd i övriga ämnen, kurstimme och friskvård. Friskvården 
har bland annat inneburit ett besök på badmintonhallen. Terminen avslutades med att kursen 
traditionsenligt planerade och genomförde skolans julfest på ett uppskattat sätt. 

De gymnasiegemensamma ämnena har under vårterminen studerats på olika nivåer tillsammans 
med de studerande från övriga allmänna kurser. Deltagarna har under höstterminen varit delade 
under tiden för gymnasiegemensamma ämnen i ett" baslag", som studerat mer efter ett traditionellt 
schema tillsammans med deltagare från övriga allmänna kurser, och ett "temalag'', som studerat de 
gymnasiegemensamma ämnena religion, samhällskunskap, naturkunskap, svenska och historia i 
temaform och engelska och matematik för sig tillsammans med deltagare från övriga allmänna 
kurser. På schemat finns även skapande verksamhet, "Kultur, kropp och själ" under en eftermiddag. 
Då erbjuds ett smörgåsbord av skapandeaktiviteter som även omfattar friskvård. Under året har 
funnits möjlighet att fördjupa sig i tre olika KKS-alternativ. 

Allmän kurs med svenska som andraspråk 
Våren 2014 startade kursen med 23 studerande, 12 st på grundskolenivå och 11 st på gymnasienivå. I 
grundskolegruppen ingick även en fristadsjournalist. 

Grundskolegruppen läste "Omvärldskunskap" (samhällskunskap, religion och historia) en heldag i 
veckan, naturkunskap ett pass i veckan och svenska som andraspråk sex pass i veckan, allt detta i den 
egna gruppen. Matematik och engelska lästes nivågrupperat med övriga allmänkursstuderande på 
skolan, två pass vardera i veckan. Detta schemaupplägg gällde hela läsåret 2013/2014. 
Gymnasiegruppen läste de gymnasiegemensamma ämnena tematiskt (naturkunskap, 
samhällskunskap, historia, religion och svenska) tillsammans med cirka hälften av 
allmänkursdeltagarna på skolan. Detta för att skapa ett större sammanhang i och mellan ämnena 
samt också för att möta det nya behörighetssystemet. Detta upplevdes som svårt, och vid 
vårterminens slut beslöts att gå tillbaka till att läsa varje ämne för sig. 
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I gymnasiegruppens skolvecka ingick även fyra pass svenska som andraspråk samt skapande
verksamhet en eftermiddag i veckan. 

Varje studerande deltog i två utvecklingssamtal där de tillsammans med kursansvariga diskuterade 
sina studier samt eventuella vidare studier eller arbete efter tiden på Fornby. 

De studerande i bägge grupperna deltog i en skolgemensam friluftsdag där de kunde välja mellan 
olika aktiviteter som simning, pimpling, klättring, bowling, pulkaåkning, biljard eller promenad. 
Aktiviteterna avslutades med korvgrillning för de som ville. Under våren genomfördes också en 
studieresa till Stockholm med besök på olika museer. Vid påsk bjöds det på påsklunch. Vi hade också 
en mycket trevlig avslutningsfest, Sista chansen, med tema 50-60 tal i tidstrogna kläder. 

Hösten 2014 bestod grundskolegruppen av 10 studerande - 8 män och 2 kvinnor. Omvärldskunskap" 
bytte namn till "Samhällsorientering" och "Naturkunskap" heter i fortsättningen Naturorientering. 
Ämnena har samma innehåll men de nya namnen är tydligare för att beskriva innehållet. Ämnes
upplägget var i övrigt i enlighet med tidigare läsår. Grundskolegruppen hade 2 kursansvariga. 

Gymnasiegruppen bestod av 16 studerande, med relativt jämn könsfördelning. Två studerande 
avslutade, av olika anledningar, sina studier under terminen. Även här fanns två kursansvariga. Den 
fristadsjournalist Fornby tagit emot tillsammans med Mora folkhögskola fanns nu med i gymnasie
gruppen. Detta år läste de studerande de gymnasiegemensamma ämnena naturkunskap, samhälls
kunskap, historia, engelska, matematik och religion i nivågrupperade och blandade grupper 
tillsammans med de allmänkursdeltagare på skolan som inte läste tematiskt. 

Höstterminen inleddes med en vandring till Frostbrunnsdalen där lärare berättade om dalens historia 
och geologi för skolans studerande och alla fikade tillsammans. 

Grupperna hade en gemensam friluftsdag i september på Lilltorpet utanför Falun. Vi rodde, fiskade, 
spelade kubb, spelade fotboll och lagade mat tillsammans. Under hösten anordnade skolan även en 
kväll där vi spelade sällskapsspel. Grundskolegruppen genomförde också en friskvårdsdag, på egen 
hand, i december. De promenerade gemensamt till boulehallen, som ligger invid Tunets skola, där 
gruppen fick instruktion i att spela boule av ansvarig för boulehallen. Efter instruktionen spelades 
matcher där både studerande och lärare ingick i lagen. Det blev en mycket bra aktivitet med god 
kontakt mellan deltagarna - något alla haft nytta av under det fortsatta läsåret. 

Strax före jul åkte gymnasiegruppen hem till en av de kursansvariga för gott fika, mys med dennes 
katter samt trivsamma samtal. Terminen avslutades med en mycket trevlig julfest. 

Under hösten deltog alla studerande i ett utvecklingssamtal med sin mentor. 

I slutet av höstterminen var det sammanlagt 10 i grundskolegruppen och 14 i gymnasiegruppen. 

Allmän kurs med estetisk inriktning 
Våren 2014 bestod gruppen vid terminsstarten av 14 studerande. Under terminen avslutade 2 
studerande sina studier, så vid avslutningen bestod gruppen av 12 studerande. 

lnriktningstiden har innehållit kroki, färglära, akvarell och akrylmålning, skapa affischer, ansikts
målning och fördjupning av förra terminens tekniker. Esteterna studerade också modernismens 
bildmakare samt analyserade och illustrerade en dikt av Edith Södergran, vilket resulterade i olika 
tekniker såsom bilder, tovning, skulpturer och collage. De studerande gjorde också ett eget arbete 
om nutida svenska konstnärer som innebar planering, en skriftlig del, en praktisk del samt muntlig 
redovisning. 

Kursen har gjort studiebesök på Mentalvårdsmuseet i Säter, Zornmuseet i Mora, Sahlins Strutsfarm 
och en studiedag i Stockholm med olika besök. Under terminen har vi också haft en friluftsdag samt 
deltagit på en föreläsning med en anställd som även arbetar som konstnär. 

Hösten 2014 startade med 15 deltagare. Under hösten avbröt 2 deltagare sina studier. När 
höstterminen slutade var det 13 deltagare kvar på kursen. 
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lnriktningstiden denna höst bestod av teckningsövningar där vi arbetade med grafitpennor, kol och 
fiberpennor, färglära, akvarellmålning, akrylmålning samt dalahästmålning. Vi har också studerat 
konstnärerna Keith Haring och Frida Kahlo. Vi har även studerat Stilhistoria samt arbetat med tryck. 

Under hösten besökte vi utställningen "Oy och Gog" på Stadsbiblioteket i Borlänge. En friluftsdag har 
ingått. Skolval har genomförts. Vi har också sett musikföreställningen "Min hud är full av fjärilar" som 
ledde till ett arbete där vi analyserade och illustrerade Karin Boyes dikt med samma namn. 

Kärnämnena har under året lästs nivågrupperat med skolans övriga kurser. De studerande har haft 
möjlighet att välja mellan två olika spår för det. Antingen har man studerat på "bas", där man stude
rat efter ett traditionellt schema, varje ämne för sig, eller så har man studerat ''tematiskt", där äm
nena Sv, Sh, Re, Hi och Na har studerats tematiskt. Eng och Ma har studerats nivågrupperat. 

Allmän kurs med högskoleförberedande inriktning 
Målet med kursen har varit att förbereda de studerande på bästa sätt inför högskolestudier samtidigt 
som de har haft möjlighet att läsa in sin grundläggande behörighet till högskola och universitet. 

I inriktningsstudierna (motsvarande en dag i veckan) har kursdeltagarna arbetat med muntliga 
redovisningar, feedback, föreläsningar samt inläsning. De har haft möjligheten att träna på 
högskoleprovet och en del tid har lagts på att diskutera samt arbeta med hur tentamensskrivningar 
genomförs. Under våren har mycket tid ägnats åt skriftliga arbeten och opponeringar. Även ett besök 
på högskolan i Falun har genomförts där vi förutom rundvandring och guidning fick ta del av en 
disputation. lnriktningsarbetet har haft fokus på att de studerande ska utveckla strategier och 
metoder som kan hjälpa dem vid högre studier. Högskoleförberedande kursens deltagare har läst 
större delen av de gymnasiegemensamma ämnena tematiskt för att på så vis skapa sammanhang och 
även möta det nya behörighetssystemet som började gälla för folkhögskolan 2013. Det tematiska 
arbetssättet har gett nya möjligheter till folkbildning, ett bättre samarbete mellan lärarna och nya 
tankesätt kring ämnena. Lärarlaget har bestått av ämneslärare i svenska, samhällskunskap, historia 
och naturkunskap. Under året har teman som; makt, hållbar utveckling, litteratur, energi och hälsa 
behandlats. Matematik och engelska, samt under hösten även religion, har hållits utanför tema
studierna. I kursen har även ingått skapandeverksamhet samt en del schemaberikande inslag i form 
av friskvård, friluftsdagar, studiebesök och andra aktiviteter. 

Hösten 2014 antogs 14 studerande av de 25 sökande till den högskoleförberedande kursen. Våren 
2014 startade med 14 studerande varav 2 stycken avbröt sina studier i förtid. 

Allmän kurs Ludvika 
Filialen i Ludvika startade 2013 i ABFs hus på Köpmansgatan. Verksamheten har blivit allt 
mer etablerad under 2014. 

Den ursprungliga gruppen från höstterminen hade minskat inför våren då några studerande 
flyttat eller slutat av andra skäl. I gengäld tillkom några nya. Vi integrerade också SMF-verk
samheten så att de som anvisades till SMF från Arbetsförmedlingen deltog i den allmänna 
kursens arbete. Det innebar att sammanlagt sex nya deltagare kom in vid två tillfällen under 
terminen. Det blev en utmärkt lösning för SMF-deltagarna som blev väl omhändertagna, 
men det blev jobbigt för flera av de ursprungliga deltagarna eftersom dem grupptrygghet 
man byggt upp under hösten bröts upp. 

Den kursansvarige var sjukskriven under hela vårterminen, vilket ytterligare bidrog till att det 
blev lite rörigt. De kvarvarande lärarna tog dock ett stort ansvar för att fylla luckan och vi 
genomförde läsåret på ett bra sätt. 

Ett ganska omfattande arbete gjordes med att skriva och producera ett tidningsmagasin med 
lokala reportage, recensioner, kulturartiklar, underhållning mm. 
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Hösten 2014 
Terminen började med 18 sökande varav 15 antogs, varav sedan 4 avbröt studierna. 

Gruppens storlek och det att allmän kurs i Ludvika är den enda långa kursen på platsen, gör 
att det blir en lugn och trygg miljö för deltagarna att vistas i. Detta är en bra förutsättning för 
att studierna ska fungera. Att det sedan tillkommit en SMF-grupp i lokalerna under terminen 
har varit positivt för dynamiken. 

Studierna har i stort varit ämnessegregerade, vilket å ena sidan ger tydlighet och lugn i det 
att deltagarna vet exakt vad de ska fokusera på, vilket är viktigt när många deltagare har 
svårt att koncentrera sig. Å andra sidan tenderar ett sådant upplägg att fragmentera 
studierna samt att det upplevs som att det går för lång tid mellan varje ämnes veckovisa 
lektionstillfälle. Detta är något som arbetslaget har med sig i de långsiktiga utvecklings
tankarna. lnriktningstiden (1 heldag/vecka) har planerats och genomförts av deltagare och 
kursansvarig tillsammans. Varje inriktningstillfälle har haft en rubrik som gruppen sedan 
arbetat utifrån. Exempel på rubriker under hösten är "ut i skogen", "vad gör skräck otäckt?", 
"konst och kultur som överlevnadsstrategi", "HBTQ", "Kriminologi" m.m. 

Deltagarna själva genomförde en spelkväll i oktober, några ur gruppen tog tillfället i akt att 
delta i huvudskolans "högskoleprovstestdag", vi var på Fornby i september för att få testa 
på paddling i Tunaån. Terminen avslutades med en gemytlig julfest tillsammans med SMF
gruppen. 

Allmänna kurser i Falun 
Under året har vi i Falun kunnat erbjuda allmän kurs med tre olika inriktningar med sammanlagt 32 
studerande. Våra inriktningar under vårterminen var kvinnoinriktning, social inriktning och 
internationell inriktning. Efter sommaruppehållet ändrade vi kursutbudet. Inriktningarna under 
höstterminen var kvinnoinriktning, social teoretisk inriktning och social praktisk inriktning. 

Ett av skälen till att vi inte "körde" den internationella inriktningen under hösten var att alltför många 
av de studerande som sökt till den inte hade möjlighet att planera, genomföra och utvärdera en resa 
ut i Europa vilket är kursens nav. Det andra är att vi ville pröva att ha en mer praktisk allmän inrikt
ning som många har efterfrågat. 

Efter flera år med våra olika inriktningar har vi nu fått kunskap och erfarenhet så att vi på ett bra sätt 
kan integrera våra allmänna kurser. Samtidigt som de studerande väljer inriktning efter intresse har 
det medfört ökade möjligheter till samarbete, och genom det förståelse för och inblick i ämnen, 
tankar och erfarenheter som inte direkt hör till den egna valda inriktningen. 

Det som kännetecknar inriktningsstudierna, som består av en studiedag i veckan, är det tematiska 
arbetssättet. Det betyder att vi har arbetat ämnesövergripande med framförallt samhällskunskap och 
historia, men även språk, religion och psykologi berörs. Vi arbetar ständigt med att hitta aktuella och 
intressanta frågeställningar. Våra olika kurser är alla samhällsinriktade och filialen har därför satsat 
på en hög lärarkompetens i ovan nämnda ämnen. Vi har dessutom haft grundkurser i samhälls
kunskap, historia, psykologi och religion. 

Förutom inriktningsstudierna, samhällskunskap, historia, språk, psykologi och religion har deltagarna 
studerat matematik, engelska, svenska och naturkunskap. De studerande på internationella inrikt
ningen läste italienska på vårterminen. Det har även funnits friskvård och skapande på schemat. 

Det som vi i vårt arbete värnar särskilt om är: 

Helhet: Det som studeras sätts in i ett större sammanhang samtidigt som det kopplas till individen 
här och nu. 
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Verktyg/nycklar: Deltagarna skall få möjlighet att få verktyg att hantera det egna livet, dels på ett 
personligt plan och dels på ett politiskt, som aktiv medborgare. 

Både den internationella och sociala teoretiska inriktningen är uttalat högskoleförberedande och 
mycket tid har ägnats åt träning i uppsatsskrivande, rapporter och kritiskt tänkande. 

Gemensamt för alla inriktningar är att deltagarna tagit emot ett antal gästföreläsare samt att de alla 
gjort ett antal studiebesök både inom offentlig sektor (kommun, landsting) och privat. Alla tre inrikt
ningarna har även deltagit i studiebesök på Högskolan Dalarna, Gruvmuseet i Falun, Forum för Levan
de Historia i Stockholm, Säters mentalvårdsmuseum samt planerat och deltagit på Friluftsdagar vid 
Lilltorpet, Kålgården mm. Vi har också gjort några teaterbesök på Dalateatern. EU- valet i maj och 
riksdagsvalet i september fick stor plats i undervisningen. Diskussioner med enskilda politiker, i 
debatter och i valstugor tillsammans med kunskapsinhämtning om de olika partiernas ideologier och 
deras "hjärtefrågor'' gjorde våra studerande väl rustade för att ta aktivt del i valdebatten. 

I maj planerade och genomförde Falufilialens lärare och studerande firandet av "Folkhögskolans 
dag". Då samlades lärare och studerande i centrala Falun och informerade om folkhögskolan och 
folkbildning. I mars hade vi Öppet Hus. 

Arbetslaget i Falun har deltagit i flera av Folkbildningsrådets och Globala skolans konferenser och en 
lärare har läst en 7,5-poängs kurs i "Folkhögskolans ide och praktik" på Linköpings Universitet. 

Allmän kurs med kvinnoinriktning 
Kvinnoinriktningen, Falufilialens ryggrad, har "dragit" deltagare även under året 2014. Inriktningen 
bygger på varje enskild deltagares kunskaper och erfarenheter och målet är att utveckla dessa 
individuellt och i grupp. En stor del av undervisningen har byggt på diskussioner och kreativt arbete, 
men också på skriftliga projekt och högläsning. 

Under våren har inriktningen arbetat med ämnena feminism, kvinnorörelsen och suffragetterna, 
livsåskådningar i vardagen, kemikalier i vardagen och naturmediciner. Under två veckor bedrevs även 
mer intensiva temastudier med flera studiebesök. 

Under hösten har kursen byggt mycket på att stödja de studerandes arbete i de 
gymnasiegemensamma ämnena, men kursdeltagarna har också studerat ämnena numerologi och 
folktro samt arbetat med sömnad och stickning. 

Allmän kurs med social inriktning 
Deltagarna på social inriktning har alla haft ett tydligt intresse av att i framtiden arbeta inom den 
sociala sektorn i någon form. Innehållet på kursen har till stor del kommit att formas efter det. 

Syftet med inriktningen är att få kunskap om den sociala sektorns olika områden. Vi vill också öka 
förståelsen för hur förändringar, samhälleligt och politiskt, i den sociala sektorn har sett ut över tid, 
och vilka faktorer som ligger bakom de förändringar som skett. En viktig del i detta har varit att 
studera välfärdssamhällets och demokratins framväxt och utveckling. I kursen har även ingått studier 
i social- och kommunalkunskap, mänskliga rättigheter och psykologi. En stor del i den sociala 
teoretiska inriktningen är att förbereda inför fortsatta studier och därmed har en del tid lagts på att 
skriva egna uppsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt kritiskt granska dessa i 
seminarieform. Studerande på den praktiska inriktningen har också arbetat med skriftliga uppsatser 
och rapporter men en stor del av tiden har använts till studiebesök, att dokumentera och redovisa 
uppgifter och studiebesöken genom att spela teater, ha föreläsningar, göra och visa filmer, 
powerpoints mm. 

Vi har också gjort studiebesök i samband med våra studieområden. Vi har besökt gruvhospitalet och 
Säters mentalvårdsmuseum i samband med att vi studerat välfärdsstatens framväxt och psykologiska 
perspektiv. Vi har också varit på studiebesök på högskolan i samband med att vi arbetat med 
förberedelser inför högre studier. 
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Under våren gjorde kursdeltagarna praktik på platser som de själva valt. Det var alltifrån hemtjänst 
och barnomsorg till verksamhet inom behandling och ungdomspsykiatrin. Vi har i samband med 
praktikperioden gjort uppgifter som syftar till att koppla ihop teori med praktik. Värt att nämna är att 
flera studerande också fått erbjudande om att få fortsatt arbete på praktikplatserna. 

Allmän kurs med internationell inriktning 
Syftet med kursen är att erbjuda deltagarna en möjlighet att lära känna sin omvärld. Vi inriktar oss på 
de samarbeten och förändringar som vi idag ser i Sverige och Världen och studerar hur individens roll 
ser ut i dessa sammanhang. 

Deltagarna på kursen läser Europas historia, mänskliga rättigheter och demokrati. Kursen har sedan 
start haft stort fokus på Europa, EU och internationella organisationer. Kursens nav är att planera, 
genomföra och utvärdera en resa ut i Europa. Våren 2014 reste våra studerande till Fermo i Italien 
där vi har byggt upp en kontakt med en organisation som har kvällskurser i engelska för vuxna. Innan 
resan till Italien läste våra studerande italienska. I juni kom våra italienska vänner till Dalarna och 
firade midsommar med oss. De studerande har också skrivit uppsatser och rapporter utifrån ett 
internationellt och vetenskapligt perspektiv som förberedelse inför fortsatta högskolestudier. 

Kurs för Dig med förvärvad hjärnskada 
Vårt huvudsakliga mål för kursen är att ge de studerande möjlighet att hitta en väg tillbaka till 
delaktighet i samhället. Det gäller arbete, daglig sysselsättning eller fortsatta studier samt en 
meningsfull fritid. Vi arbetar också för utveckling av självkänsla, självständighet och kreativitet samt 
för att ge insikt och medvetenhet om sina starka och svaga sidor i sin nya livssituation efter 
hjärnskadan. Kursen verkar för att den studerande ska kunna upprätthålla och bygga vidare på sina 
grundkunskaper samt att ge inspiration till att söka nya kunskaper. Studierna anpassas individuellt 
utifrån den studerandes behov och förutsättningar. En röd tråd genom hela kursen är att stödja den 
studerande att hitta strategier och metoder för att kompensera brister i den kognitiva förmågan 
såsom minne, koncentration, planering, strukturering av vardagen samt inlärning. 

Schemalagda ämnen på kursen har varit matematik, svenska, samhällsorienterade ämnen, hjärn
kunskap, minnesstöd, IKT, skapande aktiviteter, konst, täljeri, friskvård, KKS (kultur, kropp & själ), 
vardagskunskap, tema, kurstimme samt reflektion/planering. 

Innehållet har genomförts såväl genom individuella studier som genom diskussioner och grupp
arbeten. En eftermiddag/vecka är vår kurs integrerad med skolans övriga kurser på skapande 
aktiviteter(KKS). De studerande har även erbjudits kvällsaktivitet två kvällar/v. med kursassistent. Då 
ligger fokus på det egna boendet.Tex att planera inköp och kvällsmat, städ och tvätt men även 
fritidsaktiviter utanför skolan som bio eller cafäbesök. 

Vi har, i den mån det varit möjligt, varvat teoretiska och praktiska studier i såväl kärnämnen som 
övriga ämnen på schemat för att lättare kunna förankra de nya kunskaperna i vardagen. I ämnet 
vardagskunskap har vi ett pass varje vecka matlagning-välja recept och omräkna antalet portioner, 
inköp, tillagning och disk. Ämnet innehåller även teori med fokus på eget boende: klädvård, 
försäkringar, telefonabonnemang, boendeformer, städning osv 

På friskvårdspass ges också tillfälle att med stöd av personal kunna planera och prova på aktiviteter 
som man kanske inte gör själv men skulle vilja tex tabata (cirkelgym), boule, biljard, fiske, gym, 
avslappning, bowling och badminton. Ett syfte är även att detta kan väcka intresse och bli en 
fritidsaktivitet för den studerande. I år har vi provat på golf i samarbete med Dalsjö golfklubb som 
erbjuder golf anpassat för personer med funktionshinder och med utbildad personal. Detta mynnade 
ut i att två av våra studerande börjat spela golf på fritiden! 

Vid ansökan till kursen erbjuds först ett studiebesök. Därefter har den studerande 5 veckors prövotid 
och ett utvärderingssamtal inför beslut om fortsatta studier. Inför varje nytt läsår görs en 
omprövning för studerande som vill fortsätta studera. Kursen är rikstäckande 1-3 årig och har 
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kontinuerlig antagning under hela läsåret. Vid studiestart tilldelas den studerande en kontaktperson 
ur arbetslaget, som bl. a alltid närvarar vid utvecklingssamtal och nätverksträffar 

De studerande har 1-3 utvecklingssamtal/termin med kursansvarig och kontaktperson. Var och en 
sätter upp individuella mål inför studiestart, såväl kort- som långsiktiga, vilka ofta revideras under 
studiernas gång. Därutöver bjuder den studerande sitt "nätverk" till skolan på en s.k. nätverksträff 
för utvärdering och gemensam framtidsplanering. Den studerande har under sista läsåret möjlighet 
till att kombinera studier med praktik, den studerande och dennes team ansvarar för anskaffandet av 
praktikplats och skolan fungerar som samarbetande part. 

Friluftsdagar och studiebesök har vi haft ca 3-4 st. per termin. Vi uppmuntrar de studerande att 
komma med förslag på resmål och aktivitet och involverar dem i planeringen. Bl. a har vi besökt SVT i 
Falun, hockeymatch i Leksand, Falu koppargruva, lokala näringsidkare som Vikabröd och 
Visthusboden samt heldag i skogen med matlagning över öppen eld och svampplockning. Vi deltog 
med kämpaglöd och glädje i Blodomloppet. Vi ser ett stort behov av och fäster stor vikt vid sociala 
aktiviteter som främjar trygghet och kompetens. 

Studerandeantalet på kursen detta år har varit 8 resp. 9 studerande/ termin. Tre nya studerande har 
börjat under detta år. Två studerande har avslutat sina studier på egen begäran och två har avslutat 
efter fullföljda studier. Övriga studerande, fortlöpande studier. Vi har under året haft två kvinnliga 
och åtta manliga studerande, varav tre rekryterade utanför länet och tre boende på vårt internat. 
Nytt för detta år har varit att vi haft studerande med annat språk än svenska som förstaspråk. Det 
har varit en intressant och givande utmaning med flera aspekter att bemöta: hjärnskadan, språket 
och kulturskillnader. 

Personalgruppen har under året bestått av: två lärare samt två kursassistenter på deltid. Kursens 
båda lärare har även arbetat vissa lektioner på andra kurser på skolan. 

Samtliga personal deltog i höstas på en nätverksträff under tre dagar. Träffen är för personal på 
samtliga skolor i landet med kurser som har inriktning förvärvad hjärnskada. Samtliga skolor skickade 
deltagare. Även representanter från SPSM, Hjärnkraft och föreläsare fanns bland de 25 deltagarna. 
Syftet med dessa träffar är dels fortbildning men även erfarenhetsutbyten skolorna emellan. 

En av kursens lärare har föreläst om förvärvade hjärnskador och rehabiliteringskedjan bl a för av
gångsklasser på Vård- och omsorgsutbildningen i Borlänge-Ludvika, på personaldag för sjuksköter
skor inom intensiwården i Mellansverige på Akademiska sjukhuset i Uppsala, samt i Mora på Hjärn
krafts föreläsningsdag för anhöriga och LSS-personal i Dalarna. Kursens andra lärare har årligen HLR
utbildning för skolans samtliga personal och studerande i både Borlänge, och våra filialer i Ludvika 
och Falun. 

Vi har fortsatt ett nära samarbete med Hjärnskadeteamet på Kliniken för geriatrik och rehabilitering 
på Falu lasarett. 

Konstkursen 
Kursen fokuserar på att deltagarna ska bli bra betraktare och beslutsfattare genom att arbeta med 
praktiska problemlösningar inom teckning, målning och skulptur. Konstkursen är den Fornbykurs som 
kanske har den största variationen i fråga om deltagarnas ålder, bakgrund och ambitioner med 
studierna. Något som gör den till en dynamisk mötesplats. 

Konstkursen erbjuder grundkunskaper i olika konstnärliga uttrycksmedel med syfte att deltagarna 
ska utveckla sitt bildspråk och få praktiska och teoretiska kunskaper för vidare utbildning och 
personlig utveckling. 

Vår policy på kursen är att begränsa oss för att lära oss mer; inom färg, format, motiv och material. 
Det man lär sig på kursen skall man kunna fortsätta med utan att behöva göra stora investeringar. Vi 
poängterar också värdet av gästlärare då deltagarna får möta andra temperament och erfarenheter i 
sin undervisning. I år har vi haft två nya gästlärare; Nina Edling och Johanna Hästö. 
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Vi fortsätter med halvtidsutbildningen som blivit populär bland de som gått heltidsutbildningen. Det 
är en fortsättningskurs med syfte att ge elever stöd att fortsätta arbeta i sin egen atelje . 

Vi har även under året utvecklat samarbetet med andra kurser på skolan och tagit emot elever i vår 
undervisning från textil, estet och Hjärnskadekursen. Vi tycker att konsten med sitt språk ska kunna 
vara ett nav i skolans verksamhet såsom i samhället i övrigt. 

Undervisningen har som mål att utveckla förmågan i tvådimensionell bild och tredimensionell 
gestaltning. Kursen ger dessutom en orientering om konstens och kulturens utveckling och betydelse 
i och för samhället. Följande ämnesområden ingår: 

TECKNING: modell, stilleben, rum, komposition, perspektiv 
MÅLERI: färglära, komposition, modell, stilleben, lasyrteknik 
SKULPTUR: formlära, rumsgestaltning, enskilda och gemensamma projekt 
KONST-OCH KULTURHISTORIA 

Textil för kropp och själ. höstterminen 2014 
Till kursen antogs 12 deltagare. Kursen vänder sig till daglediga och textilintresserade. Det är en kurs 
som går på 50 %, med tre kursdagar i veckan, i lugn takt. Kursdeltagarna har en blandad bakgrund 
och olika åldrar, nyblivna pensionärer, långtidssjukskrivna och de som vill prova på textil, m fl. 

Den röda tråden är textil. Kursupplägget har varit perioder med olika teman, som grundläggande 
sömnad med symaskin, broderi, stickning och virkning, vävning, återbruk av jeans m.m. 

Kursdeltagarna har uppskattat de resor som vi har gjort tillsammans. Den första resan gick till Falun, 
där vi besökte länets hemslöjdskonsulent och Dalarnas museum. Den andra resan gick till Leksand 
där vi besökte Kulturhuset, Hemslöjden och Leksands folkhögskola. 

Vi hade ett projekt där kursdeltagarna återbrukade gamla herrskjortor som syddes om till moderna 
kreationer. 

Under kursens sista veckor fanns möjlighet att fördjupa sig inom olika textila områden. 

Kursdeltagarna bjöd in allmänheten till en "onsdagkväll i Storstugan" med tema Slöjdkväll. Besökarna 
sydde, stickade och umgicks. Det kom ett trettiotal besökare till kvällen. 

En fin grupp och en trevlig samvaro från första stund. Vänskapsband knöts och många av deltagarna 
fortsätter att träffas efter kursens slut. 

Vi lärare ser att "Textil för kropp och själ" fyller ett stort behov för personer som vill gå en kurs på 
deltid i lugn takt. Man får rutiner, lär sig nya saker, har stimulerande diskussioner, tar del av 
folkhögskolans läkande miljö och träffar nya vänner. 

Sömnadskurs Mode-sömnad-design, vårterminen 
I januari 2014 började 12 deltagare på kursen. Efter ungefär halva terminen avslutade en deltagare 
sina studier p.g.a sjukdom. De studerande kom från olika delar av Sverige, de flesta från närområdet. 

Huvudämnet för vårterminen är sömnad. Vi startade den grundläggande symaskinsinlärningen med 
enkla saker som väskor, grytlappar och förkläden. Efter det följde klädsömnad som är huvudämnet 
för vårterminen, med sömnad av överdel, kjol, byxa och plagg i trikåtyger. Detaljer sys och de 
studerande lär sig rita och förändra ett mönster i papper och sen sy upp det till ett plagg. Bild och 
form, broderi, materiallära och studiebesök ingår också i kursen. 

Vi har besökt en konstnärsatelje på Nisserska huset och Dalarnas museum i Falun. Skolresan gick till 
Symässan i Stockholm där vi var en hel dag och tittade på vad textilsverige har att erbjuda i form av 
textilier och tillbehör. 

I samarbete med Cozmoz i Borlänge ansvarade textilkursen för dräkterna i "Pippi Långstrump på de 
sju haven", en teater- och sångföreställning som gavs på Cozmoz sommaren 2014. Det var ett stort 
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åtagande som tog mycket sömnadstid för många deltagare och slutresultatet blev mycket bra. Det 
var kul att se föreställningen och alla kläder vi varit delaktiga i. 

I samarbete med CTH museet (Hattmuseet i Borlänge) hade textilkursen en öppen broderiverkstad 
en dag på hattmuseet. Broderiverkstaden krävde mycket planering och förarbete. Tyvärr kom det 
inte så många besökare till evenemanget. 

Vi byggde en fin och välbesökt utställning till Folkhögskolans dag i maj på Forn by folkhögskola. Där 
visades det som kursdeltagarna hade gjort under terminen. Det var sydda kreationer, broderier, 
teckningar, axplock ur teoripärmar från materiallära och mönsterförändringar. 

Lokalerna är trånga när det är 12 kursdeltagare. Vi hoppas på en fungerande ventilation inom den 
närmsta framtiden. 

Vi lärare tycker att det varit en intensiv och rolig termin. Det har skapats ett otal kreationer och vi har 
lärt oss alltifrån Cosplay (där man klär sig i häftiga fantasikläder och gestaltar olika karaktärer) till 
skånska mattraditioner. Det har pratats och skrattats mer än någonsin och tempot har varit högt, 
både för oss lärare och för deltagarna. 

Distanskurser i vävning, vårterminen 
Vårens kurs är en fristående fortsättning på höstens grundkurs i vävning. Vid kursstart var det 13 
kursdeltagare. Till vårterminen antogs tre nya studerande. Åtta kursdeltagare kom från Dalarna och 
fem kursdeltagare kom från andra delar av landet. Vid tre tillfällen träffades vi på skolan. Hemarbete 
utfördes mellan träffarna. Gruppen höll kontinuerlig kontakt via en konferens på Internet. 

Vårens kurs har haft fokus på de teoretiska grunderna som att planera vävar, räkna ut material
åtgång, lära fler vävtekniker, genomföra olika vävar, att förstå hur ett vävmönster fungerar och att 
göra en enkel vävanalys. Vävar förbereddes på skolan med planering, uträkning och varpning. 

Några kursdeltagare, som bor i närområdet, träffades på skolan, där de satte upp vävar tillsammans 
och hjälpte varandra. De flesta kursdeltagarna vävde i hemmet eller i någon vävstuga. Vid 
kursträffarna på skolan redovisades det praktiska arbetet, det som kursdeltagarna hade vävt. 

Likaledes var kunskaper i It-teknik varierande. Det stora intresset för vävning bidrog till att öka 
användningen av datorer och Internet. En del i det flexibla lärandet är att få med alla medborgare i 
den datoriserade världen. 

Det var en stor tillgång att IT-ansvarig arbetade som lärare på kursen. Den gemensamma 
konferensen på Internet gicks igenom grundligt vid första kursträffen med de nya kursdeltagarna. De 
studerande fick hjälp med att installera skolans intranät på sina egna datorer, så de kunde arbeta på 
skolans server och ha tillgång till vävprogrammet från hemmet. Med It-läraren knuten till kursen, var 
det lätt för de studerande att ställa frågor om datorn och It. De fick snabba svar. 

Kursdeltagarna hade en konferens på Internet. Där samtalade de om vävning och de visade bilder på 
sina arbeten. Tips och ideer utbyttes. Frågor besvarades både av kurskamraterna och av läraren. 
Även "vanligt vardagsprat" förekom på konferensen. 

Distanskursen Vävning fördjupning vänder sig till nybörjare och till de som har gömda och glömda 
kunskaper. På många orter är det svårt att hitta vävkurser och då är distanskurser ett bra alternativ. 
Distanskurserna skapar även vänskapsband mellan kursdeltagarna som fortsätter efter kursens slut. 

Hösten 2014, efter kursens slut, var det en stor vävmässa i Umeå. Skolan deltog som utställare på 
vävmässan VÄV2014. Fyra av kursens deltagare var med på mässan i Umeå. Tillsammans med läraren 
planerade de montern, ställde iordning montern, samt bemannade den. Det var väldigt roligt och 
kursdeltagarna gjorde en stor insats för Fornby folkhögskola. 

Distanskurs Vävning grundkurs. höstterminen 2014 
Vid tre tillfällen träffades vi på skolan. Hemarbete utfördes mellan träffarna. Gruppen höll 
kontinuerlig kontakt via Internet. Målgruppen för kursen var personer som är nyfikna på vävning och 

13 



vill lära sig väva, samt de som har "glömda kunskaper" och vill repetera grunderna i vävning. Det var 
en spännvidd i de studerandes förkunskaper. Några var noviser vid kursstart, andra trodde att de 
glömt allt som de en gång hade lärt sig och några ville "komma igång" med vävningen. 

Fokus har varit på uträkning och uppsättning av vävar. Teknikerna som har gåtts igenom har varit 
variationer på den enklaste tekniken, tuskaft. Målet har varit att de studerande självständigt ska 
kunna planera och sätta upp sina vävar och variera enkla vävar i det oändliga. Vävar förbereddes på 
skolan. Några kursdeltagare har vävt på skolan. De flesta kursdeltagarna vävde i hemmet eller i 
någon vävstuga. Vid kursträffarna på skolan redovisades det praktiska arbetet, det som 
kursdeltagarna hade vävt. 

Kursdeltagarnas IT-kunskaper var goda redan från start. En del i det flexibla lärandet är att få med 
alla medborgare i den datoriserade världen. 

Vid kursstart var det 12 kursdeltagare. Sju studerande kom från olika orter i Dalarna och fem kom 
från andra delar av landet. Några deltagare bodde på skolans internat vid kurstillfällena. 

Det var en stortillgång att IT-ansvarig var med som lärare på kursen. Den gemensamma konferensen 
på Internet gicks igenom grundligt vid första kursträffen. 

De studerande fick hjälp med att installera skolans intranät på sina egna datorer, så de kunde arbeta 
på skolans server och ha tillgång till vävprogrammet från hemmet. Med It-läraren knuten till kursen, 
var det lätt för de studerande att ställa frågor om datorn och It. De fick snabba svar. 

Kursdeltagarna hade en konferens på Internet. Där samtalade de om vävning och de visade bilder på 
sina arbeten. Tips och ideer utbyttes. Frågor besvarades både av kurskamraterna och av läraren. 
Även "vanligt vardagsprat" förekom på konferensen. 

De flesta kursdeltagarna fortsatte på den fristående påbyggnadskursen våren 2015. 

Distanskurs sömnad. kvartsfart. höstterminen 2014 
Kursen är en grundkurs i sömnad. Vi syr allt utom kläder. 12 deltagare kom sammanlagt åtta dagar 
till Fornby med symaskiner och material. Dagarna på skolan var intensiva, grunderna i sömnad ska 
läras in på kort tid. Deltagarna fick uppgifter att färdigställa hemma på självstudietiden. T.ex. 
återbrukssömnad, sy mössa och vantar, experimentera med lappar, m.m. Mellan träffarna hade vi 
kontakt med varandra på nätet via First Class. Till en början var det svårt att fånga upp en del av 
deltagarna och få dem att använda sig av datorer för kommunikation, men efter idog träning gick 
det bra. 

De var mycket nöjda över att de fått möjlighet att gå en distanskurs, yrkesarbetande slipper att ta 
ledigt så många dagar från sina arbeten och de har tyckt om de uppgifter de fått mellan träffarna. De 
har lärt sig mycket, fått symaskinsvana och de kommer att fortsätta sitt skapande med symaskinens 
hjälp. Tre deltagare har sökt vidare till Textilkursen som går på heltid våren 2015. 

Svenska för invandrare 
Fornby Folkhögskola har sedan januari 2011 svenskundervisning för invandrare med egen betygsrätt. 

Sedan november 2014 finns det på skolan två SFl-kurser med olika inriktning. Den ursprungliga 
kursen riktar sig i första hand till studerande som har påbörjat sina SFl-studier vid andra anordnare 
och som har bott ett antal år i Sverige, men som inte har avslutat SFI kurs B eller C. Denna SFl-kurs 
har en lugn studietakt. Studerande som läser denna kurs har ofta kort utbildningsbakgrund ifrån sina 
hemländer och har det latinska alfabetet antingen i modersmålet, i ett eventuellt andraspråk eller 
har alfabetiserats här i Sverige. Syftet med kursen är främst att utveckla ett funktionellt andraspråk 
för att kunna delta i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt lägga en grund för fortsatta studier. 
Gruppen bestod 2014 till största delen av deltagare från Somalia. 
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Den nya SFl-kursen riktar sig till studerande som har en större studievana och som har slutfört minst 
9-årig grundskola i hemlandet. Denna kurs har en högre studietakt. Gruppen bestod till största delen 
av deltagare från Syrien. 

I båda kurserna anpassas studierna utifrån varje enskild deltagares behov och förutsättning. Kurserna 
har kontinuerlig antagning. I kurserna ingår, förutom svenska, grundläggande matematiska 
strukturer, datakunskap och samhällsorientering. Tillsammans med övriga studerande på skolan har 
SFl-eleverna praktiska ämnen, KKS, t.ex. keramik, textil eller friskvård en eftermiddag i veckan. 
Tanken med detta är att ge deltagarna möjlighet att utveckla sitt andraspråk i samtal/interaktion 
med studerande som har svenska som sitt förstaspråk. 

Vårterminen 2014 startades med en grupp bestående av 18 deltagare, 5 deltagare läste kurs B och 13 
deltagare läste kurs C. Under våren antas ytterligare 7 deltagare, 2 på B-kursen och 5 på C-kursen. 
Under vårterminens senare del genomfördes ett nationellt prov för SFI kurs B och C. I slutet av 
terminen hade 5 deltagare uppnått betyget godkänt på B-kursen och 4 deltagare hade uppnått 
betyget godkänt på C-kursen. 3 deltagare avskrevs under våren på grund av hög frånvaro och 6 
deltagare gick vidare till nystartjobb, ofta med kort varsel. 

Höstterminen startades i augusti med en förhållandevis homogen grupp vad det gällde nationalitet 
och modersmål. Alla deltagare utom två talade samma modersmål. Antalet inskrivna deltagare var 18 
fördelat på 14 deltagare på kurs C och 4 deltagare på kurs B. En deltagare kom dock aldrig till 
kursstart. 11 av deltagarna följde med från vårterminen medan 7 av deltagarna var nya för oss, 3 på 
B-nivå och 4 på C-nivå. Under hösten antogs ytterligare 6 deltagare till denna grupp, 6 gick vidare till 
nystartsjobb och 2 avskrevs på grund av långtidssjukskrivning. 

I mitten av november startades en ny SFl-kurs för att möta ett ökat behov av platser på B-nivå till en 
följd av en ökad invandring av arabisktalande ifrån Syrien. SFl-gruppen startar med 12 deltagare, alla 
på B-nivå. 

I början av december hölls nationella prov på både B och C-nivå. 3 deltagare i SFI grupp 1 uppnår då 
betyget godkänd på B-nivå. 7 deltagare i SFI grupp 2 uppnår även dessa betyget godkänd på B-nivå. 

Två viktiga mål sattes upp för året. Det första var att öka datoranvändningen för att främja 
deltagarnas digitala delaktighet i samhället. Det andra målet var att öka närvaron i skolgemensamma 
aktiviteter för Sfi-gruppens studerande. Nu, i backspegel kan vi konstatera att vi kommit en bra bit på 
väg med båda punkterna. 

o Större säkerhet i inloggning, användning av FirstClass, Word, sökning på internet, är tydlig i 
gruppen. Ganska många av de studerande använder datorerna aktivt i sitt skolarbete. En 
förutsättning för detta har varit att vi till starten av höstterminen fick 20 bärbara datorer i 
Lillgården. 

o De studerande från Sfil började delta mer aktivt i KKS:en på tisdagseftermiddagarna under 
vårterminen. Vi tog in förberedelse för KKS mer aktivt i övriga studier och stöttade mer under 
KKS-tiden. Vi fick en större spridning i val av aktivitet. Det nya tänkandet följde med till 
höstterminen men vi behöver fortfarande jobba aktivt för att få det att fungera på ett bra sätt. 
Den nya Sfi-gruppen kom under november och december inte riktigt in i KKS. Flera av de 
studerande i den gruppen har andra aktiviteter på eftermiddagarna som de prioriterade och de 
har bara undantagsvis förstått möjligheten att under KKS-tid få kontakt med och prata svenska 
med andra studerande och lärare. 

o Från skrivuppgifter får vi veta att skolans gemensamma fester är viktiga för våra studerande. 
Ändå har de svårt att ta steget att närvara. Vi försöker hitta stötestenarna och om möjligt 
underlätta för fler att delta. Det ger en unik inblick i svenska traditioner och kontakter med 
övriga kurser på skolan. Vid avslutningsfesten inför sommaren fanns Sfi inte representerat men 
vid julfesten deltog ungefär hälften av deltagarna i Sfi 1 och så gott som alla i Sfi 2. 
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o I andra gemensamma aktiviteter under året har Sfi 1 deltagit med ganska god representation. 
De har också "synts" vid ett Fredagsfika, då de berättade och visade bilder från ett studiebesök 
på Sahlins strutsfarm och de deltog aktivt med frågor under en utfrågning av politiska partier 
inför höstens val. På den traditionella Spelkvällen i oktober deltog för första gången några av de 
studerande från Sfi. För dem som följde med på stockholmsresan i april blev det en stor 
upplevelse men tyvärr är det många som inte kunde följa med för att vi kom hem för sent. Till 
kommande år vill vi ge fler möjlighet att delta genom att ha en buss som går hem tidigare - ett 
påtagligt sätt att möjliggöra större delaktighet. 

Till slut vill vi nämna två studiebesök som varit generativa under året. Sahlins struts: Vi förberedde, 
fick en mycket intressant guidning av Elisabeth från Kenya, fotade mycket och bearbetade efteråt på 
alla möjliga sätt. Det gav gruppen mycket både språkligt men också på andra sätt, igenkännande -
det är gott om struts i Somali, ett nytt utflyktsmål i närområdet. Under försommaren åkte vi också till 
Säter. Det var när grundskolan hade slutat för vårterminen så de som ville kunde ta med sina barn. Vi 
gjorde en stadsvandring, åt mat i en lärares trädgård och besökte sedan Säterdalens folkpark och 
fäbod. Allt dokumenterades med hjälp av bilder och vi bearbetade sedan studiebesöket i muntlig och 
skriftlig form i klassrummet. 

SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs 
Den studiemotiverande kursen är tre månader lång och vänder sig till arbetslösa som anvisas av 
arbetsförmedlingen. Vi har genomfört två grupper i Borlänge och två i Ludvika samt antagit några 
enstaka deltagare i Falun. 

Grupperna har varierat ganska mycket i sammansättning och dynamik. Många av deltagarna hart ex 
svårt att orka med heltidssstudier Ett antal deltagare har fortsatt till skolans allmänna kurser. 

Etableringskurs 
Under 2014 tillkom ett nytt uppdrag för folkhögskolorna efter att regeringen avsatt medel i 
arbetsförmedlingens budget. Forn by tilldelades 15 platser för att starta en sex månaders 
etableringskurs för nyanlända dit Arbetsförmedlingen i Borlänge anvisade deltagare. 

Kursen skulle innehålla introduktion i svenska språket och samhället samt förbereda för deltagarna 
att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Efter en ganska lång startsträcka för planering och rekrytering startade vi i början av december med 
14 deltagare. Vi anställde två språkstödjare med Nystartsjobb på halvtid, en för arabisktalande och 
en, tidigare studerande på Forn by, för deltagarna från Somalia. De båda kursansvariga hann inte 
komma på plats innan kursen startade, så flera lärare fick rycka in och gjorde fina insatser under de 
första veckorna. 

Från nyår var en föräldraledig lärare tillbaka och i början av februari började en nyanställd varefter 
kursen hade sin ordinarie bemanning. 

0 

MALUPPFYLLELSE 
De numrerade målen är beslutade i vår styrelse, Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna. 
Mål med bokstavsbeteckning är lokala mål satta på skolan. 

Medborgarperspektivet 
Våra framgångsfaktorer är utvecklad och fortsatt dialog för samverkan {extern kommunikation) och 
god omvärldsbevakning samt att vi uppfattas som angelägna av medborgarna. 

1. Utvärderade verksamheter som lockat nya målgrupper och ökat medborgarnas inflvtande. 
Vi har utvecklat vår samverkan i kommunerna i vårt verksamhetsområde, tex med regelbundna 
samtal med Arbetsmarknadsenheter och Arbetsförmedling om etableringen av nyanlända 
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invandrare, utbildning i svenska för invandrare och rekrytering till våra kurser. Framförallt i Ludvika 
har vi etablerat en bra samverkan. 

Våra Öppna Hus i mars-april och Folkhögskolans dag i maj är viktiga. I år hade vi också en monter 
med aktiviteter i Liljekvistska parken när Borlänge firade 70 år som stad. 

Under sommaren upptäckte vi genom en av våra studerande att Polishögskolan utan föregående 
information ändrat sina antagningsregler och inte längre tog in studerande från folkhögskolekvoten. 
Vi drev frågan både i länet och nationellt och lyckades tillsammans med andra folkhögskolor och 
Folkbildningsrådet få igenom att beslutet ändrades så att studerande från folkhögskolor kan söka till 
Polishögskolan framöver. 

EU-valet och valet den 14 september har varit en stor del av verksamheten i våra långa kurser. Vi har 
arbetat med att följa och analysera de politiska frågorna och vi har lärt våra studerande hur och 
varför man röstar och vad som händer med valresultaten efter valet i frågor om de olika 
maktorganen och demokratins principer. Vi ordnade en bra paneldiskussion med företrädare för de 
politiska partierna och genomförde ett skolval. 

Rektorerna för Dalarnas sju folkhögskolor har träffats regelbundet för samtal om hur vi kan 
samarbeta och hur vi kan stärka folkhögskolans ställning. 

Verksamhetsperspektivet 
Våra framgångsfaktorer är ett attraktivt studieutbud och att vi bryr oss om varje studerande - på 
riktigt I 

2. 1,5 sökande per utbildningsplats 

3. 85 procent av de studerande ska slutföra sina kurser 

a. Vi ska öka våra insatser för folkhälsa och jobba med miljö, mat, motion och droger 

b. Alla på Fornby ska möta och reflektera över kulturverksamhet av olika slag 

c. Vi ska ha en nvfiken och öppen attityd för att prova nya verksamhetsformer. använda digital 
kommunikation och mötas över kurs- och filialgränser 

Folkhälsa, mat, motion och frågor om droger är viktiga inslag i alla våra kurser, i fråga om köket och 
den mat vi serverar och i arbetet med vårt internat. Vår allra viktigaste folkhälsoinsats är själva 
utbildningen eftersom det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Miljö och 
hälsofrågorna har vi arbetat med i olika större temaarbeten som Klimat, Mat och Vatten. 

Vi planerade en ny inriktning i Allmän kurs som fick namnet Projekt och Hälsa. Trots ambitiös 
planering och olika marknadsföringsinsatser framförallt på internet så lyckades vi inte fylla den nya 
kursen utan fick istället utöka vår baskurs med ytterligare en kursgrupp. 

Den viktigaste formen för att möta och reflektera över kulturverksamhet är Konstkursen och våra 
textila kurser, men vi har också KKS, Kultur, Kropp och Själ. En eftermiddag i veckan får alla våra 
studerande prova på olika estetiska ämnen som bild, träslöjd, sång, film, foto, keramik, sömnad men 
också friskvård. 

Vi anordnade flera konserter och föreställningar i samarbete med Musik i Dalarna. Ett uppskattat 
exempel var "Min hud är full av fjärilar" med Katarina Hallberg. Ett program med Karin Boyes dikter. 
"Bort min feghet. Jag hör min framtid till. Jag tar mig rätten att växa nu, som rotens krafter vill" var 
ett citat som bet sig fast och som ju uttrycker vad mycket av folkbildning handlar om. 

Vårt samarbete med Borlänge kommun i vårt bibliotek är viktigt. Vi har också utvecklat biblioteket i 
Falufilialen. Vi genomförde ett projekt för läsfrämjande under året. Vi har köpt in lättlästa böcker och 
ljudböcker, anordnat boklotterier, använt skönlitteratur i temastudier mm. 

Det sker en snabb utveckling i fråga om hur vi arbetar med digitala verktyg, både tekniskt och 
pedagogiskt/metodiskt. 
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En av Fornbys lärare var under året regional samordnare för ett nationellt rådslag om digital 
utveckling. Lärare och rektorer från 14 folkhögskolor deltog på ett seminarium vi ordnade i 
september. Under hösten tog vi fram en handlingsplan för digital utveckling som kopplas till 
verksamhetsplanen för 2015. 

Vi har som folkhögskola en lång tradition av gemensamma aktiviteter över kursgränserna som vi 
fortsätter att utveckla. Förhoppningsvis ska vi komma längre när det gäller utbyte och samverkan 
mellan olika studerandegrupper. Efter fem-sex år med Allmän kurs med svenska som andraspråk sker 
samverkan dagligen och naturligt. Mellan våra SFl-studerande och de allmänna kurserna har vi inte 
kommit lika långt. Viljan finns, men både osäkerhet och prestationsstress måste övervinnas. 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 
Framgångsfaktorerna är Bra samspel mellan medarbetarskap och ledarskap. Förståelse för 
roll/mål/ansvar. Hög medvetenhet och delaktighet hos alla anställda. Att redovisningen hela tiden 
hålls dagsaktuell och följs upp. Att skapa utrymme för förnyelse och förbättring inom befintlig budget 
samt att alla enheter arbetar enligt fastställd Miljöplan 

13. Alla anställda ska ha personliga utvecklingsmål. överenskomna med chefen. som följs upp 

14. Medarbetarenkät visar totalindex 75 

15. En ekonomi i balans där förvaltningen håller sin budget. 

16. En miliöcertifierbar förvaltning 

d. Alla studerande och anställda ska ha minst ett individuellt utvecklingssamtal med sin mentor res
pektive chef 

e. Anställda och studerande ska vara nöjda med sin arbetsmiliö 

f. Lokaler och utemiliö ska skötas och utvecklas så att vi har en levande och inspirerande studiemiliö 

Alla, både anställda och studerande, har haft individuella utvecklingssamtal under året. De anställda 
skriver en personlig utvecklings plan utifrån samtalet och lämnar till chefen för godkännande. Planen 
följs upp vid nästa samtal. Under 2014 genomförde 27 av de anställda individuell fortbildning utanför 
skolan utifrån sin plan. Alla anställda genomförde en tvådagars studieresa till Geijersskolan och 
Hällefors under våren. Samtliga lärare deltog i ett skräddarsytt seminarium för stöd och handledning 
gentemot studerande med psykologer från Recatch under hösten. 

Landstingets medarbetarenkät blev ett fiasko då det inte fungerade med våra mejladresser utanför 
Landstingets intranät. Det tog också extremt lång tid att redovisa svaren på de få frågorna. Resultatet 
var helt oanvändbart. 

Vi gjorde en egen enkät på skolan med 42 frågor som vi har följt upp under våren. Arbetet har 
resulterat i att när vi upprepat enkäten i november 2014 så har vi förbättrat de flesta områdena. Vi är 
genomgående mycket nöjda. Totalindex för trivsel är nu 89,8 jämfört med 85,3 föregående år. 

Fornby deltog med fem lag, både anställda och studerande, i motionsloppet Blodomloppet. I augusti 
antog vi Malungs folkhögskolas utmaning och deltog i Vasastafetten från Sälen till Mora. Vi kom sist 
av lagen som fullföljde, men nästan hundra lag bröt, och vi hade väldigt roligt. 

Skolan är gammal och sliten vilket innebär att det ibland är tungjobbat och lite krångligt med saker 
och ting. Det uppvägs av att den är välskött med städning och löpande underhåll. Större underhålls
åtgärder kommer dock att krävas i framtiden. Det gäller tex ventilationen med dålig luft i arbets- och 
klassrum. 

Framförallt för lärarna är stress över att inte räcka till för alla studerandes olika behov, och stress i 
samband med att hitta lösningar vid kollegors sjukdom, viktiga arbetsmiljöfrågor. Vi strävar efter hög 
lärartäthet med relativt små grupper samtidigt som stats- och landstingsbidrag år efter år inte räknas 
upp i samma takt som löneutvecklingen. Vi får med den ekvationen ett växande arbetsmiljöproblem. 
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Ett område vi fokuserade på under våren var samarbetet mellan olika arbetslag och personalkate
gorier. Alla arbetslag formulerade sina förväntningar och krav på sig själva, på andra arbetslag och på 
ledningen. 

Under året har vi etablerat ett samarbete med psykologbyrån Recatch i Falun. Därigenom få r lärarna 
möjlighet till konsultationer och stöd i arbetet med studerande med sä rski lda behov. Några 
studerande har också kunnat erbjudas samtalsstöd. 

Kostnaderna för datorer och IT-utrustning är klart över budget. Vi har många fler datorer på skolan, 
både egna och de studerandes privata, vilket gjort att trycket på servrar och nätverk blivit för högt. 
Något som vi har arbetat med att åtgärda under året. Arbetsbelastningen på vår IT-ansvariga blev så 
stor att det riskerade bli ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Vi har därför anlitat konsulttjänster i högre 
grad än tidigare, och behöver se över vår framtida bemanning. 

Efter flera års diskussioner och planering har vi i år kunnat genomföra en efterlängtad upprustning på 
gården. En gammal läckande och skräpig plaskdamm har ersatts av ett vackert ute klass rum med 
bänkar och ett stort vackert bord. Materialet är framförallt sten och platsen är också en skulpturpark 
med bland annat en av de stenar som den t idigare kursansvarige på konstkursen Kent Boholm 
arbetade med vid sin död för några år sedan. 

Under vårterminen byggde Hjärnskadekursen och en av vaktmästarna en vacker paviljong på gården. 
Den är nu den enda plats där rökning är tillåten . 

Vi upprätthåller vårt ambitiösa miljöarbete i Agendagruppen och har en miljöcertifierbar ve rksamhet. 

Tabell: Bokslutsrapport personal 2014 Fornby folkhögskola 

31 December 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 41,66 36,91 36,43 

Antal anst ällda 53 46 44 

Antal faktiska orsorbetore och anställda möts per iodens sista dog 

Januari - December 2014 2013 2012 

Arbetad tid timmar, anställda 64133 63 215 60959 

- varav timanställda 4 702 4112 4 097 

- varav mertid/övert id samtlig 
569 728 552 

personal 

- varav arbete under jour/ beredskap 
0 0 0 

läkare 

Sjukfrånvaro -
2014 2013 2012 

Januari - December 

Sjukfrånvaro utt ryckt i 
8,3 3,8 5,1 

% av ordinarie arbetstid 

Kort t i dssj ukfrå nva ro 
{dagl-14) i% av 1,0 1,2 1,0 
ordinarie arbetstid 

Den stora ökningen av sjukfrånvaron beror på att några anställda är långtidssjukskrivna i sjukdomar 
som inte är arbetsrelaterade. 

Förändringsperspektiv 
Framgångsfaktorer: Utvärdering, omprövning och kritisk granskning. Lärande organisation 
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Följa IT- utvecklingen och dess möjligheter. Skapa och utveckla gemensamma verktyg för effektivare 
arbetssätt, god arbetsmiljö och samverkan 

17. Utredning genomförs av gemensam IT-plattform för kommunikation och samverkan 

18. Bildningsplan för Dalarna med sikte på gemensam kultur och bildningsplan 2016 

g. Vi ska ha ett brett omvärlds perspektiv där vi aktivt söker kontakter och dialog för lärande och ut
veckling i kommuner. regionen. nationellt och internationellt. Vi ska lära av andra och vi ska stärka 
folkhögskolans ställning 

Vi har påbörjat arbetet med Bildningsplanen genom att diskutera frågan på lärarmöte och ta fram ett 
antal inspelsfrågor. 

Flera lärare har genomfört studiebesök på andra folkhögskolor och deltagit i seminarier och 
konferenser för att lära av andra och stärka folkhögskolans ställning. Rektor deltar aktivt i 
samarbetet mellan Dalarnas folkhögskolor och i nationella konferensen och grupper för att stärka 
folkhögskolans ställning. 

Projektet Grön rehab innebär ett helt nytt samarbete mellan bildningen och hälsoframjandet inom 
landstinget. 

Framtiden 
Folkhögskolans ställning har stärkts i och med riksdagens beslut att erkänna folkhögskolan som en 
egen utbildningsform. Både gentemot staten och i det regionala bildningsplansarbetet är det viktigt 
för oss att tydligöra på vilket sätt folkhögskolan är ett annorlunda alternativ och hur vi kan bidra till 
demokrati, samhällsengagemang, att utjämna utbildningsklyftor och delaktighet i kulturlivet. 

En allt större del av vår verksamhet är av uppdrags- och projektkaraktär. Det innebär ökade risker 
och svårigheter att anpassa organisationen efter förändrade förutsättningar. Vi är en viktig aktör, 
inte minst för deltagare som missgynnats i andra utbildningsformer, och då behöver vi också ha bra 
resurser för det arbetet i form av rejält ökade generella statsbidrag. Många deltagare med lågt 
självförtroende, olika diagnoser och sociala problem ställer höga krav på Fornbys kompetens. 

Forn by är en viktig aktör för mångfald i och med vår stora andel studerande med annat modersmål 
än svenska. Många deltagare har kommit som ensamkommande flyktingbarn. Även det ställer krav 
på fortbildning och på tillgång till specialistkompetens när lärarna behöver stöd. 

Den digitala utvecklingen är ett viktigt område som ger nya möjligheter. Vi behöver hänga med i 
utvecklingen både tekniskt och kompetensmässigt. 

Med vår konstnärliga inriktning kan vi vara en viktig aktör för att lyfta kulturfrågorna i regionen.Tex 
inom konsten kan vi lyfta fram och bidra till att förnya ett starkt regionalt nätverk. 

Konferenser 
Fler av Landstinget Dalarnas olika enheter förlägger sina konferenser och möten här, både 
stora och små grupper. Dock har det totala antalet konferensgäster minskat något. Troligen 
beror det på att psykiatrins påbyggnadsutbildning som hyrt in sig hos oss regelbundet i några 
år har lagts ner. 

Internkontroll 
Fornby ingår i Landstinget Dalarnas system för internkontroll vilket innebär att ett 
internkontrolldokument upprättas varje år. 

Risk- och väsentlighetsanalys. 
Risk- och väsentlighetsanalys sker dels i Kultur och bildningsförvaltningens ledningsgrupp, där rektor 
ingår och dels i Samverkansgruppen och på personalmöten på Fornby. 
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Vi har fortsatt arbetet med våra marknadsförings- och rekryteringsprocesser för att säkra att vi 
rekryterar rätt deltagare till våra kurser. Under 2014 har vi också fokuserat på att stödja deltagare 
som riskerar att inte kunna fullfölja sina studier på grund av hög frånvaro. Vi har inlett ett samarbete 
med en psykologgrupp för stöd till både lärare och studerande och vi har stärkt våra 
uppföljningsrutiner. 

Andelen studerande med svenska som andraspråk har ökat i och med att vi startat en ny 
etableringskurs, utökat sfi-verksamheten och rekryterat invandrare även till de studiemotiverande 
kurserna. Det ställer ökade krav på att skapa möten över kursgränserna för ett levande 
mångfaldsarbete på skolan. Det innebär också en sårbarare ekonomisk situation eftersom det till 
största delen handlar om tidsbegränsade uppdrag. Vi har också påtalat att integrationen försvåras av 
att studerande, och lärare, inom de nya utbildningarna har andra villkor än de traditionella kurserna 
när det gäller lov- och helgdagar. 

Kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbetet syftar till att skapa rutiner och processer för att säkra att vi lever upp till folk
bildningens intentioner som de uttrycks i propositionen "Lära, Växa, Förändra". Från och med juni 
2014 gäller den folkbildningsproposition som gör folkhögskolan till en egen utbildningsform. 

Forn bys kvalitetsarbete följer en kvalitetsprocess i 10 steg som arbetats fram tillsammans med 
studerande och personal. Vår Studeranderättsliga standard 2014 har fastställts av skolans styrelse. 

Den kursansvarige genomför utvecklingssamtal med var och en av de studerande vid tre tillfällen 
under läsåret. Detta för att varje studerande ska kunna formulera sina egna mål och få personligt 
stöd i studierna. 

Vi har rutiner och datastöd för tydlig uppföljning av frånvaro med muntliga och skriftliga kontakter. 

Vi har utifrån den kvalitetsenkät som ett 70-tal folkhögskolor genomför skapat kvalitetsverkstäder 
med alla lärare och studerande där svaren bearbetats. Verkstäderna har dokumenterats och 
resultaten har följts upp av kurs- och lärarråd. 

Rektor och intendent har genomfört utvecklingssamtal med var och en av de anställda runt mål, 
resultat, arbetsmiljö och utvecklingsbehov. Utifrån utvecklingssamtalen skriver varje anställd sin 
personliga utvecklingsplan som fastställs tillsammans med rektor. 

Utvecklings- och profileringsarbete 
Styrelsens uppdrag var att utveckla verksamheten med lågutbildade med särskilda behov och med 
invandrare samt att stärka skolans kontakter i det omgivande samhället och arbetslivet. 

På personal- och lärardagar har vi särskilt arbetat med kommunikation och relationer. De olika 
arbetslagen har formulerat och diskuterat sina förväntningar på varandra och hur kommunikationen 
kan utvecklas. 

Vi har medvetet valt att rekrytera studerande med dåliga erfarenheter från tidigare utbildning, olika 
typer av inlärnings- och sociala svårigheter. För att profilera Fornby som ett annorlunda alternativ 
där man kan tro på framgång har vi satsat på fortbildning av personalen med seminarier, 
utbildningar, studiebesök mm för att utveckla vår metodiska och pedagogiska förmåga samtidigt som 
vi lagt extra resurser på att ta emot studiebesök, ofta enskilt eller i mycket små grupper, eller själva 
besöka organisationer och verksamheter att samverka med. 

För att ytterligare stärka vår kompetens har en av lärarna haft nedsatt tjänstgöringsgrad för att under 
tre år studera till specialpedagog i matematik vid universitetet i Karlstad på distans och deltid. Hon 
har genomfört seminarier med de övriga lärarna på skolan som ett led i att stärka kompetensen. Den 
utbildningen slutfördes våren 2014. 

Ytterligare en lärare har deltagit i den 7,5 poängskurs i folkbildningspedagogik som Linköpings 
Universitet genomför. Sammanlagt har nu sex av lärarna genomfört kursen. 
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Rektor deltog under hösten i "Rektorsutbildning 2.0", en distansutbildning på folkbildningsnätet. 
Kursen resulterade i att han tog fram en handlingsplan för digital utveckling som kopplades till 
skolans styrkort för 2015. 

Två lärare deltog också i nätpedagogisk grundkurs. Som ett resultat av det kommer vi att under 
2015/16 starta flera distanskurser som komplement till våra allmänna kurser. Ämnena blir 
Naturkunskap, Engelska och Svenska som andraspråk. 

Marknadsföring och information 
Den viktigaste informationskanalen för oss är personlig kontakt, att vi själva är ute och informerar 
eller att nuvarande och tidigare deltagare berättar för bekanta. För att stödja detta har vi som 
tidigare år tryckt upp en folder som presenterar skolans alla kurser och utförligare kursblad för varje 
kurs. Informationen finns på vår hemsida och används vid olika arrangemang, skickas ut till olika 
målgrupper osv. 

Den gemensamma hemsidan för landets folkhögskolor, folkhögskola.nu, är den därnäst viktigaste 
rekryteringskanalen. Därifrån länkar många till vår egen hemsida. 

Bilder och filmklipp från våra aktiviteter lades upp direkt på sociala nätverk såsom Facebook och 
Bambuser. Forn bys facebooksida har visat sig vara en bra väg till snabb kommunikation med både 
presumtiva deltagare, de som går på skolan för närvarande och de som tidigare gått på skolan. 

Vi har vid flera tillfällen bjudit in till presskonferenser för att berätta om aktuella händelser och vi har 
bjudit in lokalpressen till våra arrangemang. Inför våra öppna folkbildningskvällar annonserar vi i det 
lokala Annonsbladet. Öppet Hus i mars lockade många besökare. 

Folkhögskolans dag hölls traditionsenligt den första lördagen i maj, med utställningar, musik, 
servering mm. På eftermiddagen övergick programmet till Kamratförbundets årsmöte och 
jubileumsfest, som var mycket välbesökta. 

Cirka en gång i månaden under terminstid har ett brev från rektor med aktuell information lagts ut 
på intranät och hemsida. 

Internatet 
Vårt internatboende Mellangården med 20 rum har varit fyllt både under vår- och höstterminerna. 
Dessutom har ett tiotal studerande bott i Nygården och i Storgården. 

Korta kurser 
De största kortkursgrupperna har varit den traditionella Afasiveckan i juni med Gävleborgs 
Afasiförening. Då är det fullt på skolan med deltagare, anhöriga, vårdare och ledare. 

Dalarnas Ridsportförbund har en stor del av sina ledarutbildningar på Fornby. 

Sommarkurser 
Andra veckan i augusti har blivit vår sommarkursvecka. I år hade vi målning, akvarell, vävning, 
träslöjd, broderi, skrivarkurs och yoga. 

Öppen folkbildning 
Under 2014 blev det nio "Onsdagskväll i Storstugan". Ämnena var så vitt skilda somt ex Naturens 
mångfald- sårbara arter, keramikern Daniel Eriksson, Nynazismen i Grekland, Slöjdcate, En resa till 
Indien, e-samhället, Dalarnas vävnät och berättelser ur folktron. 

Lokaler och fastigheter 
En vaktmästare anställdes på vikariat under våren för att stärka upp i vaktmästeriet genom att 
åtgärda flera av de punkter som fanns på åtgärdslistan. En paviljong byggdes tillsammans med 
hjärnskadekursen, det fick bli den plats på skolgården där rökning är tillåten. Avtal med leverantörer 
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har setts över. Samtal pågår ständigt med landstingsfastigheter, vilka åtgärder de kan stå för och 
vilka vi måste bekosta själva. Fönstren i Lillgården har renoverats. Glasen har bytts ut till 2-glas med 
isolerruta. Målningen har påbörjats men ännu ej slutförts. Eftersom vi har utökat verksamheten med 
fler grupper på skolan har vi svårt att få lokalerna att räcka till. Ständiga förändringar behöver göras. 

Fornbys miliöarbete 
Miljöarbetet på Fornby är en del i landstingets systematiska miljöarbete enligt IS014001:2004 och vi 
strävar efter att ha ett certifierbart miljöarbete med ständiga förbättringar enligt standard. Under 
2014 har Agenda 21 gruppen som hanterar miljöfrågorna träffats en gång i månaden under 
terminstid. I Agendagruppen finns representanter för alla yrkes kategorier på skolan samt 
studerande. Gruppen tar fram och följer upp miljöplanen med skolans miljömål samt hanterar 
avvikelser och förbättringsförslag gällande både miljö och arbetsmiljö. I Agendagruppen följs 
dessutom kontinuerligt kökets egenkontrollarbete upp. 

Fornby utmärker sig i Landstinget Dalarna när det gäller andelen serverade miljömärkta livsmedel, 38 
% av de livsmedel som användes på Fornby 2014 var miljömärkta vilket är en betydligt större andel 
än för landstinget i stort (26 %) och över Kultur och bildningsförvaltningens mål 30 %. 

Resursanvändningen följs upp med avseende på energi, vatten och kopiepapper. Under året har 
elanvändningen varit i princip oförändrad och värmeanvändningen på skolan minskat med 3 % 
jämfört med 2013. Vattenanvändningen har under en följd av år ökat men den minskning i 
vattenanvändningen som noterades för år 2013 består även år 2014. Kopiepappersanvändningen 
har minskat och är under 2014 den lägsta på fem år, hela 30 % lägre än år 2010. Orsaken till detta är 
en allt flitigare användning av digitala media i undervisningen men också nya skrivare och kopiatorer 
som kräver inloggning. 

Alla inköpta kemiska produkter registreras i det landstingsgemensamma kemikalieregistret. Med 
årliga inventeringar har medvetenheten om kemikaliefrågan blivit allt bättre. Vissa brister finns 
fortfarande i rapporteringen till registrator av de kemiska produkter som köps in. 

Arbetsmiliöarbetet samt skydds- och brandronder 
Forn by folkhögskola har två stycken skyddsombud, varav ett huvudskyddsombud, som medverkar i 
samverkansgruppen samt Agenda 21 möten. Detta ingår i det regelbundna och dagliga 
arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder och brandrond har genomförts. 

Utöver det dagliga arbetet för att skapa en bra arbetsmiljö på Fornby sker årligen vissa större 
insatser. Rektor planerar och genomför utvecklingssamtal med varje medarbetare på arbetsplatsen. 
Under detta samtal diskuteras hur medarbetarna uppfattar sin arbetsmiljö, psykiskt och fysiskt. 

Under året genomförde majoriteten av skolans studeraden och personal utbildning i Hjärt- och 
lungräddning. I utbildningen ingick det hur man hanterar en defibrillator/ hjärtstartare. Skolan har en 
hjärtstartare vid receptionen i Storgården. 

IT-verksamhet och digital delaktighet 
Som ett test köptes det i början av terminen in 5 stycken Chromebooks. Vi ville se om den tekniken 
som följer med Chromebook skulle vara lämplig att använda till våra studerande på skolan. Tyvärr så 
visade det sig att Chromebook hade flera begränsningar. Tillexempel så går det inte att installera 
andra mjukvaror än appar från google. 

Eftersom Chromebook inte fyllde den funktion vi önskade, blev valet att köpa 20 stycken bärbara 
datorer som placerades i Lillgården. Datorerna anpassades för att fungera i skolans övriga system. En 
image från datorn sparades för att enkelt kunna installera om hela datorn. 

Datorerna fungerar som tunna klienter och ansluter via det trådlösa nätet till de servrar skolan har. 
Från servrarna hämtas de program som användaren väljer att använda. Ett dataskåp med 
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kombinationslås köptes in. I skåpet laddas datorerna när de inte används. Det har även köpts in 20 
hörlurar som hänger i ett klassrum. 

Lillgårdens 2 övre klassrum har utrustas med videokanoner i taket samt högtalare. 

Under sommaren ominstallerades alla 20 bärbara datorer i Östflygeln. En image sparades för att 
snabbt kunna återställa datorerna. 

Den så kallade skrivarslalen har fått ny utrustning. Salen har blivit ett multimediarum med 10 nya lite 
bättre bärbara datorer för film redigering och videokonferenser. Meningen är att dessa datorer ska 
användas till lite mera avancerad IT-verksamhet. Utifrån de behov som uppstår kan nya program 
installeras på dessa datorer. En videokanon, högtalare och duk monterades upp i lokalerna. En nas 
har konfigurerats till filmverksamheten. Nasen används för att spara de lite större filmfilerna som 
filmskapandet kräver. 

Datorerna i datasalen har under året ominstallerats. Datorerna fungera på samma sätt som förut, 
som tunna klienter utan program installerade på själva datorn. Programmen hämtas vid inloggning 
från servrar. Det har köpts in hörlurar som hänger i datasalen. 

Trycket på det trådlösa nätet ökar hela tiden. Det beror på att vi blir flera användare, att många har 
flera enheter uppkopplade mot det trådlösa nätet (dator, smartphone) samt att sidor man besöker 
kräver mera av det trådlösa nätet. 

Arbete med att förbättra och utöka det trådlösa nätet pågår. Under 2014 har ytterligare en 
accesspunkt placerats i Östflygeln, det finns nu två accesspunkter i huset. En ny och kraftfullare 
brygga för att skjuta över trådlöst nät från stora salen har installerats. 

Skolans personaldatorer har nu ett eget trådlöst nät som är konfigurerat att ansluta direkt mot 
hemmakatalogen. Det betyder att personal ständigt kommer åt sina sparade dokument .. 

Ett nytt mera stabilt trådlöst nät för våra studerande har konfigurerats. Trådlösa nätet heter nu 
Fornby-stud. Detta nät finns både i Borlänge och i Falun. En fördel med det nya nätet är att 
användaren bara behöver ansluta och logga in en gång. Sen kommer användaren automatiskt in i 
trådlösa nätet nästa gång. 

För att få ett lite bättre trådlöst nät på elevhemmet har de två accesspunkterna som finns där bytts 
ut. 

De 10 datorerna i Faluns datasal har ominstallerats. Det finns nu 7 stationära och 3 bärbara datorer 
för de studerande. Lärarrummet har fått en ny stationär dator för lärare som kommer in då och då. 

Vår nya filial i Ludvika har så smått kommit in i skolans övriga IT-system. I Ludvikas lektionssal finns 
10 stycken datorer som tillhör ABF. Folkhögskolan använder dessa datorer i sin undervisning. I 
lokalen har även ABF ett trådlöst nät som skolan använder. ABF:s datorer har fått en genväg på 
skrivbordet till Fornbys IT-system och FirstClass installerat. En skrivare och kopiator för personal har 
placerats i lärarrummet. Där kan lärare skriva ut från sina arbetsdatorer. Studerande har fått 
möjlighet att skriva ut via ABF:s skrivare. 

Under året har servrar uppdaterats en gång i månaden. Nya uppdateringar på standardmjukvaror 
som Flash player, Silverlight, Acrobat och Java har automatiserats. Internet Explorer 11 finns nu som 
standard i vårt IT-system. 
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VERKSAMHETENS ORGANISATION 

Styrelse- och förvaltningsorganisation 
Fornby folkhögskola ingår i Kultur- och bildningsförvaltningen i Landstinget Dalarna. 

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för de tre landstingsägda folkhögskolorna Fornby, Mora och 
Malung. 

Kultur- och bildningsnämnden 2014 
Lofvars Ann-Katrin (mp), ordförande 

Barke Gunnar (s), vice ordförande 

Frank Håkan (m), 2e vice ordf 

Lazar Suzanne (s} 

Grunewald Ann-Britt (s} 

Carlsson Christer (m} 

Perers Karin (c) 

Kultur- och bildningschef 

Ersättare 

Levahn Lars (s} 

Morelius Per (s) 

Rönnblad Mats (s} 

Olofsson Mai (v} tom 27 /1 

Birgitta Brandt (v} from 20/2 tom 24/8 

Andersson Patrik (v} from 24/9 

Sundell Petra (m} 

Hed Anna (c) 

Gustavsson Katarina (kd} 

Förvaltningschefen Malin Lagergren är chef för skolans rektor. 

Kursråd 
Kursrådet har varit tämligen aktivt under året. Vid nystarten i början av höstterminen deltog flera 
studerande i en utbildningsdag på Folkbildningsrådet i Stockholm. Arrangör var SFS som har en 
sektion för folkhögskolestuderande. 

Kurs rådet har samlats ungefär en gång i månaden med rektor och personalrepresentanter. Mellan 
mötena har de studerande haft egna möten. 

Samverkansgrupp 
Samverkansgruppen har sammanträtt åtta gånger under året. Gruppen består av rektor, intendent 
och skyddsombud samt företrädare för de fackliga organisationerna Sfhl, Vision och Kommunal. 

Personal 

Lärare 
Lärarmöten har hållits varje vecka. 10 av dem har protokollförts. I början och slutet av sommaren 
hölls flera gemensamma planeringsdagar. Dessutom har lärarlagen i Falun och Ludvika haft egna 
lärarmöten 3-4 gånger per termin. 

Arvidsson Linn 

Berg Saga 

Beskow Annika 

Boholm Lisbeth 

Ekenberg Maria , föräldraledig 

Eklund Karin 

Englund Kjell, timanställd 

Ericson Björn, timanställd 
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Eriksson Daniel, timanställd 

Franzen Dag 

Fredin Lena 

Gustafsson Roland, timanställd 

Götbo Göran 

Hallar, Lena 

Hjalmarsson Louise 

Hultdin Stig, timanställd 



Kaj Per Erik, rektor 

Karlsson Lisbeth 

Karlsson Petrea, timanställd 

Kerpeten Bulent, timanställd 

Lagnefeldt Lars, timanställd 

Landin Mathilda, lärarresurs 

Larsson Lotta, timanställd 

Lindersson Erik, timanställd 

Lindstedt Jan 

Magnusson Solveig 

Nilsson Claes, timanställd 

Peres Lena, timanställd 

Perrault Madeleine, föräldraledig 60 % 

Serviceråd 

Sandberg Kicki 

Stackeryd Ulf 

Svedberg Örjan, sjukskriven 

Svedin Peter, föräldraledig 40% 

Uhlbäck Helena 

Widell Wigge Anna 

Wixner Johan 

Ångström Karin 

Öberg Marita 

Ytterligare ett antal personer har arbetat som 
gäst- och timlärare vid olika tillfällen 

Servicegruppen, bestående av personal från kök, städ, administration samt vaktmästeri har haft 
möten/arbetsplatsträffar vid 12 tillfällen under året. För löpande information och planering träffas 
servicegruppen i stort sett dagligen vid förmiddagskaffet. 

Vid serviceråd delges gruppen information från samverkan, kursråd, lärarråd och Agenda 21 med 
mera. Aktuella frågor som angår servicegruppen tas upp och diskuteras. Alla har möjlighet att ställa 
frågor av skilda slag. 

Alla i servicegruppen fick erbjudandet om ett litet lönetillägg om man delade på jobbet ffleå-med 
snöröjning och sandning, med vaktmästeriet, under helger. Några tackade ja till erbjudandet. 

Vi kasserade våra gamla tunga, otympliga extrasängar och köpte in lätta, ihopfällbara istället. 

En av våra vaktmästare har varit sjukskriven en längre tid och en vaktmästare har fackligt uppdrag. 
Detta har inneburit att det blivit mycket jobb ogjort. För att minska på trycket på vaktmästeriet 
anställdes en vaktmästare på vikariat. Denne byggde bland annat en paviljong på skolgården 
tillsammans med studerande på hjärnskadekursen. 

Vid några servicerådsmöten har vi diskuterat någon av skolans policys. Servicegruppen har satt ihop 
ett samarbetskontrakt som vi brukar damma av ibland, tex då det har tillkommit en ny medarbetare. 
Det har varit många och långa diskussioner städning och sopsortering-på internaten. 

Servicegruppen delar årligen ut stipendium till studerande som man vill premiera. I år blev det Sofia 
Lundberg AKG och Ondre Mänd HK som fick 500 kr var. 

Servicegruppen består av: 

Administration 

Vaktmästeri 

Astrid Eriksson 
Lisbeth Backström 
Ulrica Wikman 
Yvonne Westin 

Torbjörn Axelsson 
Jörgen Persson 
Mikael Hanis 
Andreas Löfving 
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intendent 
administratör I internatansvarig 
administratör I receptionist 
Il 

vaktmästare 
Il 

Il 

Il 

sjukskriven 
from 1 april 



Kök 

Städ 

Bibliotek 

Teresia Jönsson 
Karolin Stelius Kock 
Anders Högvall 
Ulrika Edlund " 
Sofia Nordin-Hurtig 
Sofia Wadh 

Ylva Abrahamsson 
Maria Knutsson 
Karin Åkerstein 
Linda Axelsson 

Elisabeth Axelsson 
Johanna Törnkvist 

Assistenter hjä rnskadeku rsen 
Dolk Gerd 
Berglöf Thomas 
Bylund Stina vikarie 
Malmberg Niclas 
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l:e kock 
delvis tjänstledig 
" delvis tjänstledig 

,, 
timanställd vikarie 

köks biträde 

lokalvårdare 
" 
,, 
,, 

bibliotekarie. Gick i pension 30/11. 
vikarie from 18/11 

sjukskriven 
tjänstledig 

vikarie 



EKONOMISK REDOVISNING 20140101-20141231 

BOKSLUT Budget BOKSLUT 

2014 2014 2013 

Intäkter 

Verksamhetsintäkter 4113 3900 3806 

Bidrag * 15265 14636 14687 

La ndstingsbid rag 10925 10925 10410 

Övr intäkter 10 0 37 

Summa intäkter 30313 29460 28940 

Kostnader 

Lönekostnader ** -20886 -21182 -19444 

Övriga personalkostnader -617 -454 -376 

Köpt verksamhet -757 -749 -734 

Övriga verksam hetskostnader -7972 -7072 -7681 

- varav Fastighetsförvaltningen -3432 -3490 -3425 

Finans & extraordinärt netto -23 -3 -19 

Summa kostnader -30255 0 -28253 

Netto 58 687 

* Erhållet statsbidrag ** Kostnader hjärnskade-

Varav kursen, afasi- veckan samt 
utökad lärartäthet 

Volymbidrag inkl Lönekostnader 2 535 000 

Basbidrag 607 620 Övriga kostnader 88000 

Förstärkningsbidrag 

SPSM bidrag särsk utb stöd 

Utveckl och profil bidrag 400000 

Språkschablon 222 500 

Resultat- och räntemedel 

SMF 

Lönebidrag 392 000 

Projekt 276 600 

SFI projekt 

Summa 
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Sammanställning av genomförda kurser, 2014 
Kurs antal dv kvinnor män funktionshinder invandrare 

ALLMÄNNA KURSER BORLÄNGE 

- insikt Ask och Ek 725 21 8 12 1 

- estet 431 13 10 8 0 

- högskoleförberedande 448 11 13 2 1 

- svenska som andraspråk 638 20 45 5 42 

ALLMÄN KURS LUDVIKA 

- allmän kurs 485 16 9 9 1 

ALLMÄNNA KURSER FALUN 

- kvinnoinriktning 334 20 2 11 1 

- social inriktning 452 20 4 10 1 

- praktisk social inriktning 153 8 1 6 0 

- internationell inriktning 189 5 4 2 1 

ALLMÄNNA KURSER; EXTRA PLATSER 

- allmän kurs 781 19 22 11 6 

SÄRSKILDA KURSER 

Konst 764 32 8 1 1 

Konst deltid 281 23 6 1 0 

Textil kropp & själ SO% 102 12 0 6 0 

Textil sömnad 231 11 0 0 0 

Väv & sy distans 124 25 0 2 0 

KURSER FÖR HANDIKAPPADE 

Förvärvad hjärnskada 333 4 14 17 4 

Aktiveringsvecka för afasidrabbade 

42 14 21 31 0 

KURS FÖR INVANDRARE 

Etableringskurs för nyanlända invandrare 

370 10 4 0 14 

SMF , studiemotiverande folkhögskolekurser för arbetssökande 

Borlänge 364 9 19 19 

Falun 52 3 1 

Ludvika 234 6 12 

KORTA KURSER 

Ridsportförbundets ungdomsledarutbildning 

34 84 0 0 0 

SOMMARKURSER 

Målning, tälja I trä, broderi, skrivarkurs med mera 

82 85 8 

ÖPPEN FOLKBILDNING - "Onsdagskväll i Storstugan" 

Naturens mångfald-sårbara arter, Slöjdcafe, Mitt skapande, Nynazismen i Grekland, - Vävnätet i 
Dalarna, Prova på e-samhället, En resa till Indien, Slöjdcafe, Berättelser ur folktron 

36 135 66 

Förutom ovanstående kurser har vi bedrivit SFI i egen regi samt ett projekt med finansiering genom 
Region Dalarna, "Vävnätverket i Dalarna" . 
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Forn by folkhögskola 
Box 5016 
5-781 05 Borlänge 
Sweden 
Huvudman Landstinget Dalarna 

Tel: +46(0)243-239550 
www.fornby.se 
info@fornby.se 

Fakturaadress 
Landstinget Dalarna 
Ref 40000, Box 1030 

831 29 Östersund 
Bankgiro: 745-0208 
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Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-05-19 Sida 1 (3) 
Dnr LD15/01466 

Uppdnr 1068 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Rapport om hanteringen av bidrag till organisationer för 
personer med funktionsnedsättning 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen att besluta 

att sammanföra riktlinjerna för organisationer för personer med 
funktionsnedsättning och Kultur- och bildningsnämndens ideella, 
ideburna organisationer från och med 2017 

2. Kultur- och bildningsnämnden föreslå Landstingsstyrelsen att föreslå 
Landstingsfullmäktige att ekonomiska medel för bidragsgivning samt 
administration överförs till Kultur- och bildningsnämnden i 2017 års 
ram 

3. Kultur- och bildningsnämnden uppdrar i övrigt till Kultur- och 
bildningskansliet att verkställa förslagen enligt bilagda rapport 

Sammanfattning 
Inför 2014 ändrades riktlinjerna för bidragen till organisationer som söker 
bidrag från Kultur- och bildningsnämnden (KBN). I det arbetet 
uppmärksammades att olika regler gäller för bidraget till organisationer för 
personer med funktionsnedsättning och bidragen till de ideella, ideburna 
organisationerna. 

Kultur- och bildningsnämnden gav vid majsammanträdet 2013 uppdraget åt 
kultur- och bildningskansliet att tillsammans med Landstingets 
handikappkonsulent grundligare undersöka hur bidragen till 
handikapporganisationerna ska hanteras från 2015 (§ 37/2013). 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Aterrapportering av uppdrag om bidrag till handikapporganisationerna 

ska hanteras 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Inför 2014 ändrades riktlinjerna för bidragen till organisationer som söker 
bidrag från Kultur- och bildningsnämnden (KBN). I det arbetet 
uppmärksammades att olika regler gäller för bidraget till organisationer för 

ijffi,.fidifr~iF@@ffiä B!!1JJiII 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalama@ltdalama.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalama.se 
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Kultur- och bildning Datum 2015-05-05 Sida 1 (6) 

Postadress 
Box 712 
791 29 FALUN 

Återrapportering av uppdrag om hur bidrag till 
handikapporganisationerna ska hanteras 

Sammanfattning 

Dnr LD15/01466 

Inför 2014 ändrades riktlinjerna för bidragen till organisationer som söker 
bidrag från Kultur- och bildningsnämnden (KBN). I det arbetet 
uppmärksammades att olika regler gäller för bidraget till organisationer för 
personer med funktionsnedsättning och bidragen till KBN's ideella, ideburna 
organisationer. 

Kultur- och bildningsnämnden gav vid majsammanträdet 2013 uppdraget åt 
kultur- och bildningskansliet att tillsammans med Landstingets 
handikappkonsulent grundligare undersöka hur bidragen till 
handikapporganisationerna ska hanteras från 2015 (§ 37/2013). I uppdraget 
låg att se över om det är möjligt att ha samma regler för de olika bidragen. 

Arbetet kom igång med en presentation av KBN's riktlinjer inför 
Länshandikapprådets (LHR) ledamöter den 2013-09-18. Risker och 
möjligheter med en eventuell förändring av bidragsregler har processats vid 
ordförandeträffar den 4 november 2014 samt den 10 mars 2015. 

Förslag: 

• Organisationer för personer med funktionsnedsättningar och Kultur
och bildningsnämndens ideella, ideburna organisationerna ska ha 
samma bidragsriktl injer 

• Att Kultur- och bildningsnämndens nuvarande riktlinjerna för ideella , 
ideburna organisationerna ska gälla efter att de uppdaterats med att 
även organisationer för personer med funktionsnedsättningar ingår. 

• Landstingets handikappkonsulent deltar vid Folkrörelseberedningens 
sammanträden då detta anses nödvändigt. 

• Ett byte av riktlinjer sker från och med budgetåret 2017 vilket innebär 
att stödet söks under 2016. 

• Ekonomiska medel för bidragsgivning samt administration överförs till 
Kultur- och bildningsnämnden i 2017 års ram. 

• Ansökningshandlingar ska utarbetas för att passa båda 
organisationsformerna. 

• Ett möte arrangeras för att Folkrörelseberedningen ska lära känna 
handikapporganisationerna och vice versa . Vid mötet ska även 
handikappkonsulenten samt landstingets pol itiska representation i 
LHR delta. 

Besöksadress 
Myntgatan 2 
FALUN 

Kontakt Handläggare 
Anna Skogberg 023-490193 
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• Utvärdering görs efter andra året. 

Hur fungerar det nu? 

Organisationer för personer med funktionsnedsättning (OF) 
Ideella ideburna organisationer (ID) 

Ansökan 

Sida 2 (6) 

OF: Ansökan angående bidrag till organisationer för personer med 
funktionsnedsättning ska vara inne senast den 15 juni varje år. 
Ansökningarna från 40-talet organisationer diarieförs vid diariet på Centralt 
kansli. Eventuella kompletteringar begärs in av handikappkonsulenten. 
Handikappkonsulenten bereder sedan ärendena och Landstingsstyrelsen 
(LS) beslutar i februari efter Länshandikappsrådets beslut. 

Bilagor som lämnas till ansökan är årsberättelse, resultat och 
balansräkning, revisionsberättelse och ett årsmötesprotokoll. 

ID: Ansökan från de KBN's ideella, ideburna organisationer ska vara inne i 
slutet av september. Även här sköts diarieföring av Centralförvaltning. 
Eventuella kompletteringar efterfrågas från Kultur- och bildningskansliet. 

Bilagor som ska vara med ansökan är årsberättelse, resultat- och 
balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll samt en 
verksamhetsplan för nästkommande år. Stadgar efterfrågas för nya 
föreningar. 

Ansökningsförfarandet kommer att digitaliseras under 2015. 

Beredning/Handläggning 

OF: Inför 2015 fördelades totalt 2.252.000 kr ut. Av dem fördelades 
1.133.000 kr till länets handikapporganisationer i enlighet med LHR's 
förslag. Till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom 
handikapprörelsen fördelades 1.019.000 kr till Dalarnas 
Handikappidrottsförbund (DHIF) varav 149.400 kr avser ett driftbidrag för 
Liljans herrgård. Liljans Herrgård ägs av Falu kommun men drivs av DHIF 
som en tränings- och rekreationsanläggning samt kursgård för personer 
med funktionsnedsättning. 

Av den bidragssumma som avsatts till handikapporganisationerna avsätts 
först ett belopp till HSO - Handikapporganisationernas samarbetsorgan för 
sitt uppdrag att vara paraply och samverkansorgan för länets 
handikappföreningar. I övrigt fördelas resterande medel efter ett 
grundbelopp och ett belopp per medlem. Grundbeloppet/administrations
bidrag om 5.000 kr utgår till föreningar med upp till 200 medlemmar och 
10.000 kr till föreningar med fler medlemmar. 
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ID: Inför 2015 fördelades 6.410.000 kr till 53 ideella, idåburna föreningar 
samt 700.000 kr till politiska ungdomsförbund. Vad gäller de ideella, 
idebuma organisationerna görs en sammanställning av sökta belopp av 
handläggare vid kansliet. Från och med stödet för 2016 sker detta i en ny 
databas. 

De föreningar som ska kallas till dialog väljs ut på Folkrörelseberedningens 
(FBR) presidiemöte. Föreningarna blir inbjudna till dialog. 
Folkrörelseberedningen blir kallade till dialoger och sammanträde och alla 
ansökningar inkl. bilagor kopieras upp och sänds via post till ledamöter och 
ersättare (digitalt från och med 2015). 

Dialoger/sammanträde 
OF: Dialoger i form av samråd och information genomför med föreningarna 
för personer med funktionsnedsättningar via de ordförandeträffar som 
genomförs 1 gång per termin. 

Länshandikapprådets är ett samverkans- och samrådsorgan för 
hand ikappfrågor mellan hand ikapporganisationerna i länet, Landstinget 
Dalarna och Region Dalarna. 

ID: Folkrörelseberedningen har till uppgift att bereda Kultur- och 
bildningsnämndens fördelning av landstingets bidrag till ideella 
organisationer. Detta sker bland annat genom dialoger med utvalda 
organisationer under 2,5 dag. Dialogerna brukar ligga i november. Frågorna 
kretsar runt föreningens verksamhet, problem och möjligheter och ansökan. 
Nya föreningar blir alltid kallad till dialog. 

Beslut/Överenskommelse 

OF: Handikappkonsulenten föreslår beslut till LS i januari. Utbetalning sker 
efter beslut. 

ID: Folkrörelseberedningen sammanträder i samband med dialogerna i 
november och förslår hur mycket stöd som respektive förening ska få till 
Kultur- och bildningsnämndens sammanträde i december. Utbetalning sker 
efter att undertecknad överenskommelse inkommit till kansliet. 

Besök hos föreningar 

Organiserade besök hos föreningarna sker inte i dagsläget varesig för 
handikappföreningarna eller hos KBN's ideella, idåburna organisationer. 

Ordförandeträff den 4 november 2014 och 10 mars 2015 
Vid ordförandeträffen den 4 november deltog 31 antal personer från 22 
föreningar, se bilaga. Politisk representation från LHR var Sören Bertilsson, 
Kjell Persson och Gunilla Franklin. 
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Processledare från Kultur- och bildningskansliet fanns på plats. I övrigt 
medverkade handikappkonsulenten, handläggare vid kultur- och 
bildningskansliet samt sekreterare från hälso- och sjukvårdsenheten. 

Efter en allmän genomgång processade tre frågeställningar. För en 
detaljerad sammanställning se bilaga. 

• Vad är bra med nuvarande regler för stöd till era organisationer? 

• Om vi får en förändring och samma regler gäller för alla; Vilka är 
riskerna? Vilka är möjligheterna? 

• Hur ser ni på att riskerna kan minskas? 

Det de närvarande såg som bra med nuvarande regler är att de är enkla, 
förutsägbara och invanda och att alla som söker får ett grundbidrag. 
Reglerna stimulerar ideella krafter och det är lätt att ha koll på framtidens 
ekonomi. 

Möjligheter med nya regler kan vara att de som gör något får pengar. Att 
medlen kan stimulera till fler aktiviteter, tex föreläsningar eller större 
speciella insatser och ger en möjlighet till utveckling och en mer levande 
verksamhet. Samarbete mellan föreningar kan också utvecklas för att göra 
gemensamma planer och aktiviteter. 

Risker med nya bidragsregler kan vara att systemet blir styrande, att det 
finns risk för önskelista och att föreningarna måste ha en lång 
framförhållning. Den överenskommelse som tecknas innehåller en 
hävningsklausul vilket innebär en risk. Föreningarna såg också en risk för 
ökad administration. En risk finns för att förståelsen för funktionsnedsättning 
saknas i den nya organisationen. 

Riskerna kan dock minska via utbildning, information och delaktighet. Att 
mallar för ansökan är enkla och tydliga och att det tydligt framgår vad som 
ska bifogas. Även reglerna kan behöva förtydligas. 

Någon form av grundbidrag utifrån antal medlemmar efterfrågades. 
Nuvarande pott för handikapporganisationer kan behållas och öronmärkas i 
inledningsskedet. Folkrörelseberedningen kan behöva kompletteras med 
kunskap om funktionsnedsättningar och problematiken kring 
verksamheterna. 

Föreningarna önskar gå hem till sina organisationer för att återkoppla 
frågeställningarna. Överenskommelse träffades om ett nytt möte i februari 
2015. 

Inför ordförandeträffen i den 10 mars 2015 efterfrågades skriftligen 
föreningarnas synpunkter från de diskussioner som förekommit på 
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hemmaplan sen sist. Synpunkter kom in från 4 föreningar. Synpunkterna var 
negativt inställda till en förändring. Efter mötet har ytterligare synpunkter på 
genomförandet inkommit. 

Till mötet kom 20 personer från 13 föreningar. Politisk representation fanns 
från LHR och FBR i form av Gunnar Barke, Kjell Persson samt Ingemar 
Hellström. Processledning fanns med från Kultur- och bildningskansliet. 

Efter en kort sammanfattning av föregående möte processades tre nya 
frågor gruppvis. 

• Vad innebär det för er organisation att tillföra en verksamhetsplan för 
vad kommande år ska innehålla? 

• Hur ser ni på att teckna en överenskommelse inför utbetalning av 
stöd? 

• Vad skulle ni vilja få ut av att mötas tillsammans med andra 
organisationer under ett Folkrörelseforum? 

De flesta synpunkter som lämnades på frågan om en verksamhetsplan var 
att de borde gå att lösa. Någon grupp tyckte att det kunde vara en fördel 
med att tidigarelägga planeringen för nästa år medan en annan grupp ville 
lämna sin verksamhetsplan i oktober istället för september. Akuta problem 
är inte planeringsbart. Medskick till landstinget är att inte minska ramen för 
handikapprörelsen och att föreningens storlek måste beaktas. HSO önskar 
fortsättningsvis en särskild hantering av sitt administrationsbidrag. 

Angående överenskommelse tyckte de flesta grupper att en 
överenskommelse var en trygghet och att det är bra att dokumentet finns. 

Ett folkrörelseforum kan ge möjlighet till samverkan att lära känna varandra, 
att synliggöra och få erfarenhetsutbyte. Men det är viktigt att tänka på hur 
ett Folkrörelseforum genomförs så att så många som möjligt kan delta. Det 
är viktigt med teman, t ex att handikappfrågor där föreningar utan 
anknytning till handikapprörelsen också bjuds in för att få en "övergränsen" 
kommunikation. 

En omröstning skedde via handuppräckning där flest röster gavs för att byta 
riktlinjer. 

Allmänt resonemang 
Ett byte av riktlinjer kan tidigast ske från och med budgetåret 2017. Det 
innebär att dialoger genomförs i Folkrörelseberedningen under 2016. Ett 
byte av handläggningskansli betyder att Kultur- och bildningskansliet, som 
redan är vana vid bidragsgivning, blir den enda vägen in i Landstinget 
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Att föra över bidragen till Kultur- och bildningskansliet innebär också en 
kunskapsbreddning inom landstinget vad avser handikappfrågor. 
Handläggare kan ingå i SKL's nätverk. För att säkerställa att föreningarnas 
ekonomiska samt verksamhetsmässiga förutsättningar också kommer 
handikappkonsulenten till del kan den med fördel medverka vid 
dialogdagarna. 

Många föreningar har uttryckt en oro för att stödet till föreningarna ska 
minska eller att landstinget Dalarna gör detta för spara på administration. 
Ursprungligen är tanken med att ändra bidragshanteringen att inte särskilja 
olika jämförbara föreningar utan att likabehandling ska gälla. Att 
föreningarna kommer tillsammans med andra föreningar t ex vid 
Folkrörelseforum kan bredda kunskapen om funktionshinder i hela länet 
samt sprida goda exempel mellan föreningarna. Länshandikapprådet ska 
fortsättningsvis fungera som det samverkans- och samrådsorgan det i 
nuläget gör och skall inte ersättas av Folkrörelseberedningen. 
Handikappkonsulentens roll kan stärkas mot att andra områden än 
bidragsgivning. 

I och med att organisationerna för personer med funktionsnedsättningar 
sammanförs med KBN's ideella, ideburna organisationer öppnas också en 
väg att kunna söka projektmedel på ett naturligt sätt. Det är viktigt med 
kunskapsöverföring och lärande både från föreningarna och till dem t ex i 
fråga om att söka projektmedel. För att minska en eventuell oro för att byta 
riktlinjer bör särskilda informations- och utbildningsinsatser göras under 
2016. 


