
Verksamhetsplan 
för Malungs folkhögskola

 Läsåret 2022-2023

Malung folkhögskolas huvudman är Region Dalarna och Kultur och bildningsnämnden är skolans 
styrelse. Malungs fhs ingår i kultur och bildningsförvaltningen och strävar därigenom att uppfylla 
förvaltningens verksamhetsmål. Utöver den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen som tas fram 
och följs upp per kalenderår så har Malung en verksamhetsplan som sträcker sig över ett läsår.

Arbetet med planen initieras på personaldagarna i juni och planen beslutas årligen på personalda-
garna i augusti.

Erik Kinell

Rektor

Verksamhet 22 / 23

Under läsåret 22/23 kommer Malung genomföra följande kurser:

Allmän kurs med följande inriktningar:
 x Tema

 x Svenska

Inriktning Svenska och Tema har bitvis gemensam undervisning.

Särskild kurs:

• Funkiskurs

• Personlig assistent



Folkmusik & dans

Fiol
 x 	Folkmusik	på	fiol	–	terminskurser	ht22	+	vt23

 x 	Folkmusik	på	fiol	–	distans	22/2

Sång
 x 	Kulning,	lockrop	och	vallmusik	–	fördjupning

 x 	Folkmusik	sång	–	distanskurs	22/23

 x 	Folkmusik,	sång,	6	veckor,	ht22	+	vt	23w

 Dans
 x 	Folklig	dans	–	fördjupningskurs

 x 	Folklig	dans	–	distans	

 x 	Återträff	för	kurser	i	folklig	dans

Friluftsliv
 x 	Fjäll-	och	vildmarksledare

 x 	Friluftsliv	fördjupning,	distans	Ht	-22

 x 	Fäbodkurs	–	Djur,	natur	och	självhushållning	–	höst

 x 	Fäbodkurs	–	Djur,	natur	och	självhushållning	-	vår

Hantverk
 x  Skinnkurs 6 veckor

 x  Smide 

 x 	Väva	på	distans	22-23

 x  Sommarkurs smide

 x 	Sommarkurs	–	textil	mjukslöjd

Övriga sommarkurser 
 x 	SI-kurs:	Läsa	och	Skriva	i	Dalarna

 x  Sommarkurs Funkis

 x 	Sommarkurs	folkmusik	–	fiol,	sång	och	dans

 x 	Sommarkurs	folkmusik	ensemble

Sommarkurser	under	augusti	månad	2022	är	ca	100	deltagare	under	två	veckor.



Övriga distanskurser
 x 	Lev	billigt	–	må	bra,	terminskurs	ht22	+	vt	23

Övrig kortkursverksamhet
 x  Konstkurs

 x  Malungsmål

 x 	TRADiMALUNG	–	folkmusikfestival	och	kortkurser

 x Uppdragsutbildning

Övriga kulturarrangemang och samverkan
 x 	Danskvällar

 x 	Funkisfestival

 x 	Medverkan	på	företagsmässa

 x 	Öppet	Hus

 x 	Föreläsningar	och	musikuppträdanden

 x Boende-	och	konferensverksamhet,	t.ex.	i	samband	med	Dansbandsveckan,	Vansbrosimmet,	Skinnar-
cupen



Övrig verksamhet
Utöver	kursverksamheten	så	arbetar	vi	med	vår	övriga	skolverksamhet	som	består	av	kök/matsal,	städ,	
vaktmästeri,	administration,	bibliotek,	konferens	och	internat.

Verksamhet och mål
Nedanstående	mål	är	de	gemensamma	målen	för	Kultur-	och	bildningsförvaltningen.	De	är	uppdelade	
på	effektmål	och	SMARTA	mål	och	gäller	för	kalenderåret	2022.	Här	arbetar	man	med	målområden	
i	Regionplan	och	utifrån	dessa	vilka	mål	som	beslutats	i	kultur-	bildningsförvaltningens	(KUB)	verk-
samhetsplan,	diarienummer:	RD21/04318.	Utifrån	dessa	målområden	har	Malungs	folkhögskola	en	
handlingsplan	för	läsåret	22-23.

Målområde: Medborgare
Effektmål:	Kultur	och	bildning	bidrar	till	en	utvecklad	kulturell	infrastruktur	för	ökad	tillgänglighet	och	
för	att	nå	nya	målgrupper.

SMART mål: 
 x Utveckla	former	och	genomföra	insatser	för	att	nå	fler	personer	Dalarna	under	2022.	

 x Fortsatta satsningar på prioriterade målgrupper samt de grupper som i nuläget inte tar aktiv del i 
kultur-	eller	bildningsverksamhet.

Malungs fhs handlingsplan: Vi	utvecklar	aktiviteter	på	sociala	plattformar	och	initierar	samarbeten	med	
lokala	aktörer	för	att	nå	målgrupper	till	vår	verksamhet	utifrån	tillgänglighet.	Vi	startar	kulturarrange-
mang,	ex	TRADiMALUNG,	med	hållbarhet	för	att	stärka	kulturell	infrastruktur	och	vårat	varumärke.

Målområde: Medarbetare och ledarskap
Effektmål: Ökad	trivsel	på	jobbet

SMART mål:
 x Sjukfrånvaro	(andel	i	procent	av	ordinarie	arbetstid)

 x Personalomsättning

 x Andel	nyttjande	av	friskvårdsbidrag

Effektmål:	Kultur	och	bildning	ska	ha	ändamålsenliga	IT-system	som	ger	stöd	och	förutsättningar.

SMART mål:	Uppföljning	enligt	interkontrollplan

Effektmål: Kultur	och	bildning	ska	ha	ett	gott	stöd	i	ledarskapet	och	ett	tydlig	och	engagerat	ledarskap

SMART mål: Resultat	och	uppföljning	av	medarbetarenkäter

Malungs handlingsplan: Vi	jobbar	för	att	knyta	ihop	personalen	på	skolan	med	återkommande	perso-
nalaktiviteter	där	friskvård	står	i	centrum.	Kultur	och	bildning	har	bra	ledarstöd	som	aktivt	används.	Vi	
betonar	att	engagemang	och	tydlighet	ska	finnas	hos	oss	ledare.	KUB-nätet	är	utbyggt	på	skolan	och	
nästa	steg	är	att	den	digitala	infrastrukturen	ska	bli	mer	enhetlig	och	hålla	god	säkerhetsnivå	i	samspel	
med Regionen.



Målområde: Hållbar utveckling
Effektmål: 

 x Bidra	till	minskad	miljöpåverkan

 x Synliggöra	kultur	och	bildnings	bidrag	till	hållbar	konsumtion

 x Stärka	området	kultur	och	bildning	i	det	hälsofrämjande	arbetet	

SMART mål:
 x Informationsinsatser	för	ökad	kunskap	och	förändrat	beteende

 x Kultur	och	bildning	genomför	10	aktiviteter	sammantaget	inom	förvaltningen	som	bidrar	till	att	upp-
nå	effektmålet

Malungs handlingsplan: Miljöarbetet	på	skolan	ska	successivt	förbättras	från	ett	bra	läge	som	det	
är	nu.	Återvinningshus	ska	byggas.	Fastighetsutvecklingsplan	håller	på	att	tas	fram	under	2022	med	
hållbarhet	och	tillgänglighet	i	fokus.	Friskvårdsinsatser	för	personal	och	kursdeltagare	återkommer	
fortlöpande	där	den	sociala	dimensionen	i	hållbarhet	betonas.	Vi	genomför	aktiviteter	för	minskad	
miljöpåverkan,	bidrag	till	hållbar	konsumtion	och	för	ett	hälsofrämjande	arbete.

Målområde: Digitalisering
Effektmål:

 x Fortsatt	arbete	med	digital	delaktighet	för	att	minska	det	digitala	utanförskapet

 x Professionalisera	de	digitala	möjligheter	som	utvecklats	i	pandemins	spår

 x Hitta	former	för	hybridaktiviteter	som	är	både	fysiska	och	digitala

SMART mål: 

Verksamheterna	genomför	sammantaget	minst	tio	aktiviteter	som	uppfyller	effektmålet.

Malungs handlingsplan:	KUB-nätet	på	skolan	är	utbyggt	vilket	möjliggör	enhetliga,	stabila	och	säkra	
servrar	och	nät.	Mötesstrukturer	som	är	naturligt	hybridinriktade	i	pandemins	spår	där	tekniken	under-
lättar	och	inte	försvårar	möten	eller	försämrar	möteskvalité.	Fortsatt	utveckling	av	kursverksamhet	som	
är	på	distans	och	halvdistans	med	fokus	på	folkbildningens	syften	och	att	skolans	särprägel	bibehåll.	
Vi	genomför	aktiviteter	som	minskar	det	digitala	utanförskapet,	utvecklar	de	digitala	möjligheterna	och	
utvecklar	hybridaktiviteter	som	är	både	fysiska	och	digitala.

Prioriterade målområden för Malungs fhs under lå 22-23
 x Uppbyggnad	av	en	tydlig	form	för	systematiskt	kvalitetsarbete	som	omfattar	hela	verksamheten.

 x Utveckla	samarbete	och	samverkan	med	lokala	aktörer	fr.a.	i	kommunerna	Malung-Sälen	och	Vans-
bro. 

 x Utveckla	samarbete	med	vår	huvudman	Regionen	och	övriga	folkhögskolor	inom	uppdraget	från	
regionfullmäktige	att	skapa	förutsättningar	för	utbildning	inom	bristyrken	och	språk.	

 x Verksamheten	ska	vara	kvalitativ	och	stabil	på	vårat	ingångsvärde,	4569	deltagarveckor,	där	kärn-
verksamheten	med	fr.a.	allmän	kurs	har	ett	högre	söktryck	av	varierade	målgrupper.	Inom	3-5	år	
har	vi	som	mål	att	nå	en	nivå	på	5000	deltagarveckor.


