VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2021

Sida 1 av 12

Innehållsförteckning

3

Inledning

4

Vår ideella förening (medlemsorganisationer, styrelse)

5

Anställda per den siste december

6

Fördelning och redovisning av verksamhetsvolym

8

Instegsutbildningar Allmän linje

9

Allmän linje

9

Socialpedagogutbildningen

10

Rörelseutbildningar

11

Folkhemstalet (Per Albin Hansson)

12

Slutord

Sida 2 av 12

Inledning
Ännu ett år med väldigt stora effekter av Coronapandemin har förflutet - såväl verksamhet som
personal och deltagare har ställts inför både utmaningar och nya möjligheter. Skolan har gjort stora
framsteg inom områden som digitaliserat lärande, semi-distans och snabba omställningar. Såväl lärare,
övrig personal samt deltagare har arbetat hårt för att göra det som för bara några år sedan skulle anses
som näst intill omöjligt möjligt.
I skrivandes stund klassas Corona fortfarande som en samhällsfarlig sjukdom men förhoppningarna
är stora för att vi nu är i slutet av pandemin så som vi känner till den.
Året har även kännetecknats av konflikter och skolan har under året skiftat hela sin ledning och större
delen av den administrativa personalen. All turbulens har resulterat i att skolan inte har uppnått den
verksamhetsnivå som varit planerat för 2021 samt fått utökade kostnader för att hantera den
uppkomna situationen på skolan. Detta har gjort att slutresultatet för 2021 tyvärr blivit ett stort
underskott.
Ett av våra centrala styrdokument är vårt ”Idé- och visionsdokument”, som årligen fastställs av våra
medlemsorganisationer på höstens föreningsmöte. Detta dokument bildar själva grunden till vår
inriktning av verksamheten – här nedan följer dokumentets övergripande ansats, som dagligen
vägleder oss i vårt arbete. Kort sagt: Albins övergripande idé, vision och roll.
”Tillsammans skapar vi framtiden! Albins folkhögskola skall med sin verksamhet bidra till att skapa sådana
förutsättningar för våra deltagare och medlemsorganisationer, att det blir möjligt för alla att känna en förmåga och vilja
till delaktighet i samhällsutvecklingen. Vi tar aktiv ställning för arbetarrörelsens grundvärden så som - solidaritet,
jämlikhet, jämställdhet, demokrati och rättvisa – dessa är ledstjärnor i vårt arbete.
Albins ska kännetecknas av en inspirerande, kreativ och positiv miljö och mötesplats för utbildning och utveckling av
individer, grupper och organisationer. Vårt arbetssätt ska präglas av delaktighet och kontinuerlig utveckling. Att ligga
i teknisk framkant i val av utrustning och metoder är här en viktig förutsättning. Därmed blir vi en betydelsefull
pedagogisk resurs för arbetarrörelsen och dess medlemmar i regionen, såväl som för invånarna i Landskrona med
omnejd.”
Detta är vårt bidrag till vår och vår huvudmans vision om Allas lika värde och rätt!
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Vår ideella förening
Medlemsorganisationer
Följande 23 regionala organisationer med
anknytning till fackföreningsrörelsen utgjorde
vår ideella förening Albins folkhögskola vid
årets utgång:

Ordinarie ledamöter
Mats Panther, ordförande, LO-distriktet Skåne
Vilma Carlsen, vice ordförande, Seko
Tina Christensen, Kommunal
Richard Ridwall, GS
Anna Strömberg, ABF Skåne
Jonas Lindgren, Elektrikerna
Pia Tschofen, Handels
Rosa Andersson, Kommunal

LO-distriktet i Skåne
ABF Nordvästskåne
ABF Skåne
Byggnads Skåne
Elektrikerna region Syd
GS avd 1 Skåne/Blekinge
Handels avd 1
Handels avd 4
Handels avd 6
Hotell & Restaurangfacket avd 5 Syd
IF Metall MittSkåne
IF Metall Nordvästra Skåne
IF Metall Sydvästra Skåne
IF Metall Östra Skåne
IF Metall Halland
IF Metalls södra studieregion
Kommunal Skåne
Livs region Syd
Målarna avd 2
Pappers avd 21
Seko Skåne
Transport avd 14
Transport avd 51

Suppleanter
Jaqueline Lenander, LO-distriktet
Ann-Britt Paradis, Seko
Marcus Frej, Elektrikerna
Conny Jönsson, IF Metall
Eva Breiner, ABF Skåne
Revisorer
Henrik Nilsson, IF Metall
Susanne Pohjola, Handels
Anders Thulin, Öhrlings PWC AB
Revisorssuppleant
Elo Johannesen, IF Metall
Maria Olsson, ABF Skåne
Valberedning
Susanne Simonsson, LO-distriktet Skåne
Jonas Faxemo, IF Metall
Gunilla Lindström, Kommunal

Det är också dessa som genom sitt
medlemskap väljer den styrelse (se höger) som
är ansvarig för verksamheten. Likt tidigare år
har vi varit öppna för att pröva ytterligare
medlemskap från organisationer som delar vår
fackliga värdegrund.
Årsmöte
Den 13 april höll vi årsmöte med sedvanliga
förhandlingar samt val av styrelse.

Elevrepresentant
Vakant
Personal i styrelsen (adjungerade)
Johan Sandberg, Rektor
Personalrepresentant från Kommunal
Personalrepresentant från Lärarförbundet
Personalrepresentant från VISION
De som har lämnat sina uppdrag under året
José Gasalho, IF Metall
Nicklas Johansson, IF Metall

Föreningsmöte
Höstmötet ägde rum den 21 oktober. Utöver
de sedvanliga förhandlingarna presenterade
den nya rektorn Johan Sandberg sin startidé
för att få skolan i balans både ekonomiskt och
organisatoriskt.

Under året har styrelsen haft sju protokollförda
styrelsemöten. Arbetsutskottet, som består av
ordförande Mats Panther, vice ordförande Vilma
Carlsen och rektor (som adjungerad), hade
regelbundna träffar mellan styrelsemötena.
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Anställda

per den sista december

Alexander Akterin

Socialpedagogutbildningen

Alexander Platon

Socialpedagogutbildningen

Ann-Sofie Grönkvist

Kursvärd, Administration

Anders Ohlsson

Allmän linje

Andreas Haglund

Allmän linje

Bahjat Al-Sahi
Cecilia Dahl-Andersson
Diar Abbas Asivand
Elin Nylander
Emma Gregmar

Instegsutbildningar
Socialpedagogutbildningen
Instegsutbildningar
Allmän linje (studieledig)
Allmän linje

Fredrik Augustsson

Rörelseutbildningar

Gunilla Gunnarsson

Instegsutbildningar

Ingegerd Andersson

Lokalvård

Jimmy Ferhm
Johan Sandberg

Socialpedagogutbildningen
Rektor

Jorge Iglesias

Allmän linje

Karin Olsson

Allmän linje

Kenneth Wåhlander
Krister Granlund Ramström

Rörelseutbildningar
Tidigare rektor

Magnus Drougge

Rörelseutbildningar

Malin Hallingström Skoglund

Rörelseutbildningar

Pontus Wickman
Richard Pelle
Roland Sandell

Allmän linje
Rörelseutbildningar
Vaktmästeri

Sabahudin Varenikic

Rörelseutbildningar

Sabina Sinno

Instegsutbildningar

Sandra Uutinen Svensson

Kurator och SYV

Sara Ronnebrant

Rörelseutbildningar

Sofia Bernstrup Sigfridsson

Rörelseutbildningar

Therese Larsson

Allmän linje
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Fördelning och redovisning av verksamhetsvolym
P rsbasis har vi f r innevarande r en tilldelning p 7 433 dv f r den statsbidragsber ttigade
verksamheten. Till detta har vi ocks beviljats extra veckor f r utbildning inom v rd- och
omsorgsomr det (Socialpedagogutbildningen) med 564 dv för omgång1 och 252 dv f r omgång2.
Vidare så fick vi tilldelning 285 dv i utökade platser. Med alla olika tilldelningar så skulle vi kunnat
genomföra en verksamhetsvolym på 8 534 dv.

Enligt verksamhetsplan för 2021:
Allmän linje skulle vara 72 deltagare
(1584dv) under vårterminen och 54 (972dv)
deltagare under höstterminen. Utöver detta
så tillkom det extra satsning med utökade
platser inför höstterminen med 13 deltager
(234dv). Så med allt inräknat planerades att
Allmän linje skulle nå en verksamhetsvolym
om 2790dv under år 2021.
Summering:
2556dv av 7433dv + 234dv utökade platser.

Resultat för 2021:
Allmän linje
Vårterminen = 72deltagare = 1584dv
Höstterminen = 71deltagare = 1278dv
Inga utökade platser rapporterades, detta på
grund av att skolan inte nådde upp till
grundtilldelningen på 7433dv. Utökade platser
var bara aktuella om grundtilldelningen
uppnåtts.
Totalt: 2862dv

Rörelseutbildningar planerades att nå en
verksamhetsvolym om 45% av 7433dv vilket
är 3345dv.
Summering:
3345dv av 7433dv

Rörelseutbildningar
Rörelseutbildningar har genomfört en
verksamhetsvolym om 2511dv av
grundtilldelningen (7433dv).
Totalt: 2511dv (34%)

Socialpedagogutbildningen skulle vara 39
deltagare (1532dv). Utöver detta så hade vi
sökt ”omgång 1” och blivit beviljade 525dv
till extra platser, vilket motsvarar 13
deltagare under år 2021. Omgång 2 sökte vi
på nytt och blev beviljade samma summa,
den nya extra gruppen startade höstterminen
2021 vilket ger 234dv för år 2021.
Summering:
1532dv av 7433dv
525dv omgång 1 - extra satsning från staten
234dv omgång 2 - extra satsning från staten

Socialpedagogutbildningen
Vårterminen: Åk1 = 16 deltagare
Åk2 = 23 deltagare
Åk1 = 15 deltagare (extra dv)

Höstterminen: Åk1 = 18 deltagare
Åk2 = 16 deltagare
Åk2 = 13 deltagare (extra dv)
Åk1 = 14 deltagare (extra dv)

Socialpedagogutbildningen har genomfört
verksamhetsvolym om 1470dv av
grundtilldelningen (7433dv). När det gäller den
extra satsningen så har det genomförts en
volym på 816dv.
Totalt: 2286dv

Under mitten av året tappade skolan cirka 1600 deltagarveckor när två volymmässigt stora
samverkansorganisationer valde att pausa samarbetet.
Resultatet för 2021 är att skolan inte har haft tillräckligt med verksamhet för att nå upp till
grundtilldelningen om 7433dv då det saknades 590dv. Skolan har inte heller kunnat rapportera in
utökade platser på 285dv.
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ö

å
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All verksamhet, omräknad i deltagarveckor
Verksamhetsområde

DV

Instegsutbildningar

1000

Allmän kurs

2862

Socialpedagogutbildning

2286

Rörelseutbildningar

2662
8810

På Rörelseutbildningar har vi genomfört
arbetsmiljökurser på uppdrag vilket har genererat
en verksamhetsvolym på 151 deltagarveckor.
Totalt genomfördes 36 kurser á 3 dagar. Vi har
haft ett bra volym i antal kurser men dessvärre så
har vi inte lyckats hålla i nivå när det gäller antal
deltagare. Målsättningen var 16 deltagare per
kurs men på grund av att skolan under mitten av
året tappade två volymmässigt stora
samverkansorganisationer samt Covid-19
pandemin har vi i snitt haft 7 deltagare per
kurstillfälle vilket fick stor påverkan på resultatet.

Instegsutbildningar har genom verksamhetsdelar
”SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs),
TIA (Tidiga insatser för asylsökande) och
Svenska från dag ett” genomfört en
verksamhetsvolym på 1000 deltagarveckor.
Under vårterminen fick vi från Länsstyrelse
avslag på den inskickade underlaget till TIA
verksamheten, vilket har resulterat i att vi inte
kunde starta med TIA verksamheten tidigare.
Med gemensamma insatser har skolan arbetat
fram ny ansökan som fick bifall hos Länsstyrelse
och TIA verksamheten kunde äntligen köras
igång igen.
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Instegsutbildningar
Instegsutbildningar har skapat en processinriktad,
effektiv och över tid hållbar kompetenshöjande
insats för deltagarna vilken underlättar ett snabbare
inträde på arbetsmarknaden, ett tydligare
utbildningsfokus, stärker integration samt ger ett
självförtroende och självkänsla.
Våra olika projekt:
- Studie Motiverande Kurs Folkhögskola (SMF)
- Ung Framtid
- Vägledning, Kartläggning
- Tidigare insatser för asylsökande (TIA)
- Svenska från dag ett
Delmos (Delegationen mot segregation), där vi
påbörjat samarbete med föräldraskap utbildning.
Samt med NAD (Nätverk – Aktivitet –
Delaktighet) en samverkan mellan offentlig och
idéburen sektor en central del av
integrationsarbetet i Skåne.

Hälsoaktivitet har vi samarbete med ”Hej
främling” i Skåne.
Vi har haft 30 st. asylsökande som ungefär 50% är
män och 50% är kvinnor.

SMF kurs som skapar en varaktig etablering på
arbetsmarknaden eller studier för deltagare, som
motsvarar den kompetens som arbetsgivarna
behöver.
Mitten på oktober 2021 har vi påbörjat ett arbete
med arbetsförmedlingen i Helsingborg för att
kunna leverera kursen på nytt. AF har skickat en
grupp unga deltagare (Unga Framtid) för testprocess.
Efter 13 veckor genomförande av SMF- kursen på
Insteg, cirka 90% av deltagarna har valt att studera
vidare här hos oss på Allmän linje och 10% av
gruppen har fått jobb.
Vi blev direkt kontaktat från AF att vi har haft
väldigt goda resultat och AF vill gärna fortsätta
samarbeta med oss hela 2022 och framåt. Vi har
haft 20 deltagare sedan oktober 2021 och vi
kommer att ha loppande antagningar för VT & HT
2022 för att öka möjligheten att ta emot flera
deltagare.
Vägledning mot arbetsmarknaden för asylsökande
och nyanlända, är ett av våra projekt som vi har
jobbat med under 2021.
Målet är att genom en förstärkt vägledning
underlätta och påskynda asylsökandes och
nyanländas etablering i arbetslivet.

TIA (Tidigare insatser för asylsökande) är ett annat
projekt som insteg levererar för Länsstyrelsen
Skåne.
Insteg ansvarar att motverka passivisering under
asyltiden, underlätta kontakter med den svenska
arbetsmarknaden och främja en framtida etablering
för de som beviljas uppehållstillstånd.
Vi jobbar med asylsökande personer över 18 år
som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget
boende i Landskrona. Vi jobbar också med
personer som har beviljats uppehållstillstånd men
bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden
i väntan på kommunanvisning. Planerade
programmet för TIA & svenska från dag ett:
- samhällsorientering
- kunskap om den svenska arbetsmarknaden
- digitalkompetens
- kunskap i svenska språket.

Föräldraskap utbildningen är också ett projekt som
vi har haft under 2021. Utbildningen är i
samverkan med Landskrona kommun och BRIS i
Malmö, där Instegsutbildningar bjuder in
deltagarna/ familjer som befinner sig i en utsatt
social situation, är socioekonomiskt svaga, har
bristande språkkunskaper och bristande kunskap
kring hur samhället fungerar. Tillsammans skapas
en gemensam struktur att ge stöd och förståelse
för samhälle, särskilt på barnrättsområdet, och
tillhandahålla verktyg för hur man praktiskt
tillämpar detta samt att motverka hedersrelaterat
våld och förtryck.
En del finansiering kommer från Landskrona
kommun och en del från DELMOS- projektet
(delegation mot segregation) i Skåne län.
Vi har en projektledare som genomför och
kvalitetssäkrar kontinuerlig dokumentation av alla
faser för de olika projekt. Det är projektledaren
som rekryterar deltagare för grupper och samtidigt
är ansvarig för att söka externa budget oh resurser
för verksamheten.
Vi har två ansvariga lärare för varje grupp som är
flerspråkiga och ena läraren har expertis inom
”Migrationsprocessen och anpassning” som
stödjer båda personalen och deltagarna i deras
nuvarande situation.
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Allmän linje
Allmän linjes huvudsakliga syfte är att kunna
erbjuda deltagare en möjlighet att läsa in de kurser
som saknas från tidigare skolgång för att kunna
uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola
och universitet. Deltagare uppnår endast
behörigheter i kurserna vilka ska motsvara
betyget”E” enligt den gällande läroplanen, Lgy11
som regleras av Skolverket. Allmän linje erbjuder
även vissa grundkurser för deltagare som saknar
tidigare betyg i kärnämnena från årskurs 9.
Enskilda studieplaner upprättas för varje deltagare
utifrån det som deltagaren har med sig sedan
tidigare i betygsväg och när deltagare avslutar sin
studier utfärdas det studieomdöme och
behörighetsintyg som är certifierade enligt SEQF 4
nivå.
På grund av pandemin bedrivs undervisning delvis
på distans vilket gör att undervisningen ändå kan
fortgå som planerat.
Allmän linje får under året också fler
deltagarveckor och kan fortsätta att ha ett 70-tal
deltagare istället för det 50-tal som ursprungligen
linjen skulle minskas ner till. Detta gör att linjen
kan fortsätta att erbjuda samma mängd kurser som
tidigare. För att klara de olika digitala utmaningarna
återgår arbetslaget till mer traditionell undervisning
med enstaka kurser och det tematiska arbetssätt
som tidigare funnits får tills vidare stå tillbaka. Den
tematiska undervisningen som tidigare kunde
bedrivas fungerade då arbetslaget på Allmän linje
var betydligt större och det fanns utrymme till det
samarbete som krävs för bedriva denna typ av
undervisning.
Allmän linje flyttar under året också ner på våning
1 och får nya arbetsrum och klassrum. Den stora
salen delas med Socialpedagogutbildningen som
har stora grupper och som det också finns ett
samarbete med kring viss undervisning då ibland
lärare från Allmän håller vissa lektionspass och
tvärtom.
På grund av Covid restriktioner blev
skolavslutningen på distans med undantag för de
avgångsdeltagare som tog sin examen och fick
komma till skolan för att ta emot sina omdömen
och kransar.
Kuratorn och studie- och yrkesvägledaren arbetar
stödjande och stärkande för att främja deltagarens
skolsituation. Under 2021 har kuratorn och studieoch yrkesvägledaren slagits ihop till en kombinerad
tjänst.
Kuratorns huvudsakliga uppgift är individuella
stödsamtal med deltagare. Samtalen är frivilliga och
lyder under sekretess. Utöver individsamtalen är
kuratorn behjälplig i kontakt med externa
myndigheter och hjälpinstanser.

Studie- och yrkesvägledare arbetar till största del
med enskilda vägledningssamtal. Vad ska jag bli?
och Vem ska jag bli?, är centrala frågor för
deltagarna, och för studie- och yrkesvägledaren
också viktiga utgångspunkter i samtalen. Studieoch yrkesvägledaren jobbar också aktivt mot
externa aktörer inom olika utbildningsområden, för
att kunna coacha deltagaren till att hitta sin egen
väg framåt.
Kuratorn och studie- och yrkesvägledaren ingår
även i skolans DHT (deltagarhälsoteam), där de
tillsammans med mentor och rektor kontinuerligt
följer upp deltagarens situation och sätter in
stödinsatser vid behov.
Under 2021 har kuratorn och studie- och
yrkesvägledaren på grund av pandemin arbetat till
stor del hemifrån och genomfört samtalen digitalt.

Socialpedagogutbildningen
På socialpedagogutbildningen utbildar vi personer
som kan ta anställning inom t.ex skola, HVB-hem
eller socialtjänst. Utbildningen är på 2 år (4
terminer) och genomförs på “helfart” och på plats.
Under året har vi pga pandemin fått lägga in
moment av utbildningen digitalt för att möta kravet
från samhället.
Utbildningen är uppdelad i en mängd olika kurser
som är utformade för att få en helhet.
Kunskaperna för en socialpedagog behöver vara
både teoretiska och praktiska då arbetet kan
innehålla stor bredd och variation. Vi vill ge
deltagarna en bred förståelse inom t.ex samhällets
utformning, teoretiska perspektiv inom både
sociologi, psykologi och vetenskap samt ett
hälsoperspektiv, men även mer yrkesspecifik
kunskap som samtalsmetodik,
ledarskapsutbildning, lagar som styr det sociala
arbete och klinisk psykologi.
Trots pandemi så har det gått att genomföra både
utbildningen och praktiken. Praktiken på 10
veckor/ år är en viktig del av vår utbildning. Här få
deltagarna möjlighet att använda sin teoretiska
kunskaper i praktiken. Deltagarna söker sin egna
praktik vilket gör att de behöver vässa sina CV och
personliga brev samt förmågan att tala för sin
utbildning och sina kompetenser. Detta
tillsammans med praktikens genomförande gör
ofta att deltagarna växer som person och stärker
sin position på arbetsmarknaden. för att klara av
att genomföra utbildningen har vi tagit in hjälp
från lärare från vår Allmän linje. Denna typen av
samarbete är goda då det stärker vår gemenskap
och ger deltagarna timmar från ytterligare
kompetensområden. Lärare från rörelsen har även
varit inne och hållit i en 2-dagars utbildning för
grunden inom facklig och arbetsrättslig
utbildningen.
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Rörelseutbildningar
Under året har vi fortsatt utvecklingen av
finkalibrerade utbildningar för de fackliga och
politiska hjältarna i nära samverkan våra
medlemsorganisationer, LO-anslutna fackförbund
och Socialdemokraterna. Fokus har varit att stärka
våra deltagares organisations- och
ledarskapsförmågor, pedagogiska metoder samt att
erbjuda fler längre kurser med stöd av
statsbidragen.
Folkrörelsetanken är som folkbildningstanken ett
starkt verktyg, som rätt använd kan bidra till såväl
utvecklande av demokratin som annan positiv
samhällsförändring, de längre kurserna ger
betydligt större möjlighet för deltagarna att
ytterligare fördjupa sin förståelse för hur det
fackliga arbetet kan bedrivas och hur
samhällsutvecklingen kan ledas emot ökad
jämlikhet.

Primärt har vi genomfört egenutvecklade
tvärfackliga utbildningar utifrån
medlemsorganisationernas önskemål och behov,
samt i andra hand på uppdrag från enskilda
fackförbund och Landsorganisationen i Sverige
(LO).
Gentemot rörelsen (medlemsorganisationerna)
skall vi förutom att utbilda förtroendevalda enligt
ovan även sträva efter att vara bollplank, inspiratör
och allmän resurs för de utvecklings- och
omställningsbehov som kan uppstå.
Vidare genomfördes kvalificerade
arbetsmiljökurser på uppdrag inom en stor bredd
av inriktningar för skyddsombud,
huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt
chefer. Arbetsmiljökurserna har delvis omarbetats
för att ännu bättre möta de förtroendevaldas behov
av såväl påfyllnad av kunskaper som fördjupad
förståelse av rollerna inom arbetsmiljöarbetet, allt i
syfte att bättre rusta de förtroendevalda för de
situationer de kan komma att ställas inför på
arbetsplatserna.

Sida 10 av 12

Folkhemstalet
”Hemmets grundval r gemensamheten och samk nslan. Det goda hemmet k nner icke
till n gra privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. D r ser icke
den ene ner p den andre. D r f rs ker ingen skaffa sig f rdel p andras bekostnad,
den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet r der likhet,
omtanke, samarbete, hj lpsamhet. Till mpat p det stora folk- och medborgarhemmet
skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja
medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i h rskande och beroende, plundrare och
plundrade.
Det svenska samh llet r nnu icke det goda medborgarhemmet. H r r der visserligen
en formell likhet, likheten i politiska r ttigheter, men socialt best r nnu klassamh llet,
och ekonomiskt r der f talets diktatur. Olikheterna ro stundom skriande; medan n gra
bo i palats betraktar m nga det som en lycka om de f r bo kvar i sina kolonistugor ven
under den kalla vintern; medan en del leva i verfl d, g m nga fr n d rr till d rr f r att
f en beta br d, och den fattige ngslas f r morgondagen, d r sjukdom, arbetsl shet
och annan olycka lurar. Skall det svenska samh llet bli det goda medborgarhemmet
m ste klasskillnaden avl gsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk
utj mning ske, de arbetande beredas andel ven i det ekonomiska f rvaltandet,
demokratin genomf ras och till mpas ven socialt och ekonomiskt.”
Per Albin Hansson
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ö

ö
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å

å
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ä

ö
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ö

ä

å
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Slutord
I skrivandes stund står delar av vår omvärld i brand - Ukrainas befolkning är utsatt för en militär
invasion av en betydligt större granne samtidigt som alla sidor i konflikten försöker måla upp
olika bilder och ta makten över verklighetsbeskrivningen.
Krigets första offer är sanningen - ska Aischylos ha myntat redan 450 år före Kristus.
Det gäller i alla typer av krig - de stora krigen mellan väldiga nationer, men även i de konflikter
som sker på våra arbetsplatser. Alla sidor vill ge en ljus bild av det egna beteendet och måla sin
beskrivning av verkligheten.
Vår fantastiska skola har haft ett 2021 som har kantats av konflikter - både stora och små. Olika
bilder av verkligheten har målats upp och behovet av att få rätt har nog ibland upplevts som
större än viljan att se en gemensam väg framåt.
Men vår fantastiska skola har också haft ett 2021 där slutet av året gav tillkänna stora
ansträngningar från alla håll att vilja lösa konflikter. De här ansträngningarna visar att vi vill och
kan se en gemensam väg framåt.
Den demokratiska framtiden löser vi genom kommunikation. Det är när vi bygger gemensamma
sanningar som vi får ork att göra det så viktiga och värdefulla arbete som folkbildare på en
folkhögskola i vackra Skåne.
Nu kavlar vi upp ärmarna och går gemensamt in i 2022.
Landskrona den 25 mars 2022

Johan Sandberg
Rektor
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