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INLEDNING  
Folkhögskole-Sverige och därmed vi på Albins, 
startade 2018 med beskedet att regeringen 
beslutat om en ytterligare utökning med 5000 
årsplatser, utöver den tidigare utökningen med 
3000 årsplatser 2017. Totalt i runda tal alltså en 
ökning med ca 30% på två år. Vi och de andra 
folkhögskolorna stod alltså inför en chans som 
vi inte vågar tro skall återkomma inom det 
närmaste – nu kör vi! 

Nedan kan du i de olika verksamheternas text-
bidrag, till denna verksamhetsberättelse, läsa om 
hur det gick för oss på Albins. Vi önskar er 
mycket nöje!

Vi avslutade förra verksamhetsberättelsen, den 
för 2017, med ”I framtiden kommer vi alltså att möta 
fler människor, få fler människor att växa – kort sagt 
att göra ännu mer positiv skillnad!” och vi började 
2018 med förutsättningarna ovan. Var det bara 
ord? Nej, folkhögskola är på riktigt, det är här 
det händer – Framtiden skapas på Albins! 

Aldrig har vi folkbildat så många som vi 
gjort under 2018. Aldrig har så många gått 
vår allmänna linje och skaffat sig behörig-
heter för vidare studier och förutsättning för 
ett jobb. Aldrig har vi varit så tydliga i såväl 
ord som handling - att studier på Albins 
skapar fantastiska möjligheter för såväl 
inträdet som utveckling i arbetslivet. 

När vi nu summerar 2018 kan vi konstatera att 
vi gjort ett fantastiskt utvecklingssprång, inom 
vår statsbidragsfinansierade verksamhet, med en 
ökning i volym (genomförda deltagarveckor) på 
hela 30%. Men även inom våra olika uppdrags-
verksamheter, så som arbetsmiljökurser och 
verksamhet gentemot arbetsförmedlingen, har 
vi vuxit väsentligt. För att klara detta har vi bl.a. 
utökat lokalytan och anställt mer personal, samt 
gjort en del organisationsförändringar – där-
ibland byggt ut vår kurators tillgång för 
deltagarna och även förstärkt med special-
pedagogiska insatser. Vi kan därmed också säga 
att vi aldrig tidigare givit våra deltagare så bra 
stöd utöver det pedagogiska som vi gjort det 
gångna året.

IDÉ OCH MÅL 
Ett av våra centrala styrdokument är vårt ”Idé- 
och Måldokument” som årligen fastställs av våra 
medlemsorganisationer på höstens förenings-
möte. 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 vad 
Albins står för!

”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. Vår fasta tro på 
arbetarrörelsens grundvärden - solidaritet, 
jämlikhet, medmänsklighet, demokrati och 
rättvisa – är ledstjärnan 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. 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! 

ÖVERGRIPANDE OM 
VERKSAMHETSÅRET
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MEDLEMSORGANISATIONER 
Följande 23 regionala organisationer med 
anknytning till fackföreningsrörelsen utgör 
vår ideella förening Albins folkhögskola: 
ABF Nordvästskåne, 
ABF Skåne, 
Byggnads Skåne, 
Elektrikerna region Syd, 
GS avd 1 västra Skåne, 
GS avd 2 östra Skåne/Blekinge, 
Handels avd 1, 
Handels avd 4, 
Handels avd 6, 
Hotell & Restaurang-facket avd 5 Syd, 
IF Metall MittSkåne, 
IF Metall Nordvästra Skåne, 
IF Metall Sydvästra Skåne, 
IF Metall Östra Skåne, 
IF Metalls södra studieregion, 
Kommunal Skåne, 
Livs region Syd, 
LO-distriktet i Skåne, 
Målarna avd 2, 
Pappers avd 21, 
Seko Skåne, 
Transport avd 14 samt 
Transport avd 51. 

 
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.

STYRELSEN FÖR 
ALBINS FOLKHÖGSKOLA 

ORDINARIE LEDAMÖTER    
Mikael Widéen, ordförande, LO-distriktet Skåne 
Thomas Persson, vice ordförande, GS 
Jonas Lindgren, Elektrikerna 
Johnny Hulthén, ABF Skåne 
Gun Huhle, Seko  
Marcus Eriksson Byggnads 
José Gasalho, IF Metall 
Magnus Möller, Handels 
Elvira Hadzimesinovic, IF Metall 

SUPPLEANTER 
Vilma Carlsen, Seko 
Richard Ridwall, GS 
Per-Ola Nilsson, Elektrikerna 
Emil Sjöstrand, IF Metall 
  
REVISORER 
Henrik Nilsson, IF Metall 
Susanne Pohjola, Handels 
Anders Thulin, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB  
  
REVISORSSUPPLEANT 
Ingalill Bjartén, S-Kvinnor 
Elo Johannesen, IF Metall 
  
VALBEREDNING 
Susanne Simonsson, LO-distriktet Skåne 
Jonas Faxemo, IF Metall 
Stefan Höök, LO-sektionen Malmö 

ELEVREPRESENTANT 
Dinela Preljevic 

PERSONAL I STYRELSEN (ADJUNGERADE) 
Krister G Ramström, Rektor 
Jonas Borgström, Bitr. rektor (fr.o.m höstterminen) 
Monica Sjölin, Bitr. rektor (fr.o.m höstterminen) 
Martin Berglund, Förbundet Folkhögskollärarna 
Roland Sandell, Vision 

Under året har styrelsen haft fem protokollförda 
styrelsemöten. Arbetsutskottet, som består av 
ordförande Mikael Widéen, vice ordförande Thomas 
Persson och rektor Krister G Ramström (som 
adjungerad), hade regelbundna träffar mellan 
styrelsemötena.



 

4   Albins folkhögskola | Verksamhetsberättelse 2018

Socialpedagogutbildning 
Lokalvårdare, administration m.m. 
Facklig utbildning, validering 
Allmän linje, administration på Allmän linje 
Socialpedagogutbildning 
Biträdande rektor och teknisk support  
SMF, IT-support, samt administrativt stöd till 
allmän linje och SMF 
Kurator, Socialpedagogutbildning 
Allmän linje 
Allmän linje, stöd och samordning av specialpedagogik 
Kursvärd, administration 
SMF 
Allmän linje och Etablering 
Allmän linje 
Allmän linje 
Allmän linje 
Administration och ekonomi 
SMF, Etablering och Socialpedagogutbildning 
SMF, samordning SMF 
Skrivarlinjen  
SMF 
SMF, kommunikatör 
SMF och Etablering 
Global linje, SMF och Allmän linje 
Vaktmästeri och lokalvård 
Allmän linje 
Rektor 
Vaktmästeri, information/marknadsföring 
SMF, etablering 
Biträdande rektor och studie- och yrkesvägledare 
Facklig utbildning 
Allmän linje 
Kurator 
Facklig utbildning 
Facklig utbildning 
Allmän linje 
Arbetsmiljöutbildning, samordnare arbetsmiljöuppdrag

Cecilia Dahl Andersson 
Ingegerd Andersson 
Fredrik Augustsson 

Martin Berglund 
Katarina Björk 

Jonas Borgström 
Johan Falk 

Jimmy Ferhm 
Flora Forsberg 

Emma Gregmar 
Ann-Sofie Grönkvist 
Gunilla Gunnarsson 

Andreas Haglund 
Jorge Iglesias 

Håkan Karlsson 
Kristina Lindfors 
Christina Loman 

Anna-Maria Myszka-Gustafsson 
Slobodan Narančić 

Elin Nilsson 
Jonny Nilsson 

Måns Back Nilsson 
Elin Nylander 

Anders Ohlsson 
Stig-Åke Olofsson 

Karin Olsson 
Krister Granlund Ramström 

Roland Sandell 
Sabina Sinno 

Monica Sjölin 
Malin Nelly Skoglund 

Andrea Stockman 
Sandra Uutinen Svensson 

Sabahudin Varenikic 
Rickard Pelle Vidén 

Pontus Wickman 
Kenneth Wåhlander

ANSTÄLLDA PER DEN SISTE DECEMBER 
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR 
2018 bjöd på ovanligt stora förändringar inom 
personalgruppen. Generellt växte vi avsevärt 
och vi startade en ny utbildning ”Socialpedagog” 
samtidigt som vi avvecklade vår ”Skrivarlinje”. 
Vi har därmed hälsat följande välkomna in i 
verksamheten: Cecilia Dahl-Andersson, Jimmy 
Ferhm, Ann-Sofie Grönkvist, Jorge Iglesias, 
Håkan Karlsson, Stig-Åke Olofsson, Richard 
Pelle Vidén, Kenneth Wåhlander, Detta är nytt 
rekord och ett tecken så gott som något på vårt 
växande. 

Men vi har även fått se kollegor sluta; Elin 
Nilsson, Anne Olsson, Paul Ström och Emelie 
Dahl – som gått vidare till tjänster på andra 
arbetsplatser.

ÅRSMÖTE 
Den 25 april höll vi årsmöte med sedvanliga 
förhandlingar samt val av styrelse. Inbjuden 
gästtalare var denna gång poeten Bob Hansson 
som kåserade kring begreppet snällhet.

FÖRENINGSMÖTE 
Höstmötet ägde rum den 24 oktober. Ulrica 
Fritzson skulle tala om Reperativ rättvisa men fick 
tyvärr lämna förhinder med kort varsel. Mötet 
tog i vanlig ordning ställning till och gjorde 
uppdatering av skolans ”Idé och måldokument 
2019-2023”, ”Verksamhetsplan 2019” samt 
”Budgetdirektiv för 2019”.

ELEVRÅD 
Elevrådet har träffats ett par gånger per månad i 
snitt, med lite varierande intensitet beroende på 
vad man känt man haft för frågor att arbeta med 
och med de vanliga dipparna i början av 
terminerna, då det alltid behöver fyllnads väljas 
någon pga att tidigare medlemmar blivit färdiga 
med studierna. 

Elevrådet har en mentor bland lärarna för stöd i 
praktiska frågor och för att man skall känna att 
tröskeln är låg om det är något man vill ta upp, 
likaså finns det en budget med avsatta pengar 
för att inte alltid behöva fråga när man vill göra 
något. Användningen av pengarna följer samma 
policy som Albins tillämpar i övrigt, så som 
kollektivavtal och förbud mot alkohol etc. 

Det arbete som engagerat mest under året och 
varit synligast för såväl övriga deltagare och 
personalen har varit avslutningarna, som man 
bidragit till att göra både trevliga och festliga.
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SKOLANS STATSBIDRAG 
På årsbasis har vi för innevarande år en till-
delning på 7.296 deltagarveckor (dv) för den 
statsbidragsberättigade verksamheten och har 
gjort 7.544 dv – således en överproduktion 
med 3,4%, vilket är högst rimligt för att inte 
riskera att tappa något inför kommande år.

Fördelning och redovisning av 
verksamhetsvolym, enbart statsbidrags-
berättigade verksamheten

2017

3 %

36 %
60 %

KURS DV, 2017 DV, 2018

Allmän kurs + utökad 3520 4296

Särskild kurs + utökad 2114 3081

Kort kurs + kultur 187 167
Det här blir andra året vi redovisar våra siffror 
även i form av cirkeldiagram, så nu kan man så 
smått börja jämföra olika års utfall även i bild. 
Naturligtvis är detta för kort tid för att dra några 
trender, men kan förhoppningsvis ändå vara 
intressant och om inte annat addera ytterligare 
förklaringsgrad till de olika texter, som kan läsas 
om vår verksamhet i andra delar av dokumentet.

2018

2 %

41 %
57 %
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Fördelning och redovisning av verksamhets-
volym, all verksamhet omräknad i 
deltagarveckor (DV)

Fördelning och redovisning av 
verksamhetsvolym, statsbidragsverksamhet 
kontra uppdragsverksamhet

KURS DV, 2017 DV, 2018

Allmän kurs + utökad 3 520 4296

Särskild kurs - Skriv+Soc.ped 854 960

Särskild kurs - Huvudman 1 260 2121

Kort kurs - Huvudman+kultur 187 167

Uppdrag - SMF 2 821 3198

Uppdrag - Sv. från dag 1 177 154

Uppdrag - Etablering 650 127

Uppdrag - Arbetsmiljö 184 411

Uppdrag - Övriga 42 0

2017

40 %

60 %

KURS DV, 2017 DV, 2018

Statsbidrag 5821 7544

Uppdrag 3874 3890

2018

34 %

66 %

2 %7 %
2 %

29 %

2 %
13 %

9 %

36 %

2017

4 %

1 %

1 %

28 %

1 %
19 % 8 %

38 %

2018

Fördelning mellan män och 
kvinnor på våra största kurser, 
2018

KURS Kvinnor Män

Allmän linje, vt 66 43

Allmän linje, ht 63 47

Skrivarlinjen, vt 18 7

Socialpedagog, ht 15 7

Totalt i procent 61 % 39 %

Män
39 % Kvinnor

61 %
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År 2018 var åter ett spännande år för Albins 
allmänna linje. Vi fortsatte att arbeta tematiskt 
och kom under läsåret att fördjupa oss inom 
följande fyra teman: Genus och sex, Valet 2018, 
Demokrati och medborgarskap samt Liv och död. 

Då vi under ett par tidigare terminer provat på 
att jobba med deltagarna indelade i fyra klasser 
skedde från och med vårterminen en tillbaka-
gång till den gamla strukturen där deltagarna 
läste utefter individuella scheman, beroende på 
vilka behörigheter som fattades dem, härmed 
frångick vi “klasstrukturen”. Anledningen till att 
vi gjorde denna förändring var på grund av vår 
bedömning att deltagarna behövde läsa färre 
ämnen samtidigt med mer tid till varje ämne.  

SPECIALPEDAGOGISKT STÖD 
Vi sökte för första gången ekonomiskt stöd från 
SPSM, för att kunna bedriva mer special-
pedagogisk undervisning. Vi har därmed under 
året som gått kunnat erbjuda stöd i form av en 
ökad lärartäthet på lektionerna samt betydligt 
mer individuellt stöd för dem vi bedömt varit i 
särskilt behov av det. En del av stödet har vi 
även lagt på en hälsosatsning för våra deltagare. 
Detta gjordes som ett direkt resultat av den 
hälsoutvärdering som vi lät genomföra bland 
våra deltagare under ht 2017. Utvärderingen 
visade att en stor del av våra deltagare led av 
psykisk ohälsa som på ett eller annat sätt 
påverkade deras studier negativt. From vt 2018 
kunde deltagarna därför välja mellan olika 
profiler, alla i syfte att bidra till ett ökat psykiskt 
och fysiskt välmående. De profiler vi erbjudit 
har varit Musik, Skapande (bild och form), Yoga 
samt det vi kallar Kärn – extra tid och lärarstöd 
inom studierna. 

Aktiviteterna har legat insprängda i schemat och 
bidragit till ett avbrott från den mer konventionella 
undervisningen.

I höstas genomförde vi en utvärdering av 
Hälsoprofilerna och kunde glädjande konstatera 
att de bidragit till ett ökat välmående bland våra 
deltagare. Vi kommer därför att fortsätta arbetet 
med hälsoprofiler även under 2019. 

SKOLRESA 
I maj var det dags för årets avslutningsresa för 
våra avgångsdeltagare. De var med och 
diskuterade vart resan skulle gå och var sedan 
aktiva i planerandet tillsammans med en av våra 
lärare, som har sitt ursprung från Ungern. Resan 
gick denna gång till Budapest där deltagarna fick 
möjlighet att ta del av den lokala kulturen och 
stadens historia. Deltagarna besökte bland annat 
en av världens största synagogor – Dohànygatans 
synagoga, de badade i varmvattenkällor, besökte 
minnesmonumentet “Skorna vid Donaus bank” 
samt tog del av andra sevärdheter som med stor 
sannolikhet kommer bli ett kärt minne för de 
deltagare som var med.  

NY ORGANISATION 
Inför höstterminen skedde viss ändring i 
personalstyrkan när några lärare slutade och 
några nya lärare tillkom. Håkan Karlsson, Jorge 
Iglesias och Elin Nylander var nytillskotten. Vi 
fick dessutom delvis en ny organisation, vilket 
för Allmän linjes del innebar att vi fick en 
biträdande rektor – Monica Sjölin. Monica har 
jobbat nära lärarlaget samt kurator, vilket 
fungerat mycket väl. Inte minst då det handlat 
om att extra stötta upp de deltagare som varit i 
behov av det. Tillsammans med kurator utgör 
biträdande rektor DHT (deltagarhälsoteam) dit 
lärare kan vända sig och få stöd i sitt 
mentorskap, då det gäller sådant som går 
utanför lärarnas normala kompetensområde.

 Allmän 
 linje 
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ÅRETS TEMAN 
I temat “Genus och sex” hade vi äran att få ha 
Wendy Francis, medievetare, föreläsare, opinions-
bildare och poet, hos oss under en dag. Med 
uppstart av henne och under resten av temats 
gång fick deltagarna bland annat jobba med att 
fördjupa sina kunskaper inom normkritik med 
fokus på att synliggöra maktstrukturer i 
samhället kopplade till vad som anses manligt 
och kvinnligt. 

Temat “Valet 2018” avslutade vårterminen 2018 
och syftade till att ge deltagarna ökade kunskaper 
inför höstens stundande val, med målet att alla 
deltagare skulle kunna göra ett aktivt och med-
vetet val på valdagen. 

Höstterminen startades upp med temat “Demo-
krati och medborgarskap”. Återigen jobbade vi 
med att förbereda oss inför valet, men fokus låg 
bland annat även på lokalsamhället. I ämnet 
engelska jobbade exempelvis deltagarna med 
Local Community Projects som syftade till att skapa 
potentiella mötesplatser och andra intressanta 
projekt i Landskrona. Detta utmynnade i en 
utställning som visades på Albins Folkhögskola 
under Kulturnatten i oktober. Projektet var även 
föremål för en arbetsförlagd vetenskaplig studie, 
genomförd av Elin Nylander, lärare på Allmän 
Linje och SMF.  

Året avslutades med temat “Liv och död” där 
deltagarna inom de olika ämnena fick fördjupa 
sig och reflektera kring vad begreppen innebär 
idag – generellt och individuellt. Vad de har 
inneburit genom historien och hur synen på liv 
och död kan variera beroende på kultur, 
tradition och religion.

Ganska tidigt under vårterminen stod det klart 
att vi skulle komma att tvingas avveckla linjen, 
vilket naturligtvis kom att stark påverka vad som 
till sist visade sig bli den sista terminen för 
Albins Skrivarlinje. Bl.a. påverkades lärarsidan 
vilket vi tillfälligt kunde lösa med att en tidigare 
deltagare Maria Maunsbach, kunde komma in 
och jobba på timme tills vi fick en mer 
”permanent” lösning på plats med Elisabet 
Norin. 

Vidare undersökte vi med hjälp av lärarna 
intresset hos de deltagare som läste på sitt första 
år på Skrivarlinjen kring att vilja slutföra med ett 
andra år. I det läget hade vi inte beslutat om 
avveckling eller ej, men i händelse av ett sådant 
beslut var styrelsen beredd att göra vad som 
kunde krävas för att alla skulle få möjligheten att 
avsluta det de påbörjat. Det meddelades dock att 
ingen hade sådana planer/önskemål. Detta ledde 
till sist vidare till ett beslut om att redan till 
sommaren avveckla linjen till förmån för annan 
verksamhet.

 Skrivar- 
 linjen

UTSIKTER  
Att jobba tematiskt ställer höga krav på oss 
lärare vad gäller samplanering, vilket är både 
roligt och utmanande samtidigt. Inför 2019 
undersöker vi möjligheterna att övergå till att 
jobba än mer tematiskt än vad vi gör idag. Vi 
hoppas och tror på ett spännande läsår där vi 
fortsätter att bidra till att människor lyfter sig 
själva och ser sig som individer som spelar roll.
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Social-
pedagog

Det började tidigt hösten 2017 med att vi ställde 
oss frågan om det fanns möjlighet att starta en 
socialpedagogutbildning på Albins Folkhögskola. 
Fanns det behov, resurser och intresse? Vi satte 
igång med att göra en kartläggning. Hur såg det 
ut på andra orter? Hur såg söktrycket ut? Vad 
fanns det för behov i Landskrona med omnejd? 
Kartläggningen visade att det fanns både ett 
stort behov samt ett stor intresse för utbildningen. 
Vi presenterade detta för Styrelsen och fick 
klartecken den 24 oktober för att köra igång 
med förberedelser inför kursen.  

Då satte det faktiska arbetet igång. Vi lade ut 
information på Albins hemsida och skickade ut 
informationsblad till olika instanser runt om i 
Skåne. En grund till kursplan gjordes och vi 
upprättade ett förfarande för ansökningar. 
Utöver Katarina Björk som (dittills) hade jobbat 
på allmän linje, behövde ytterligare kompetent 
personal sökas för uppdraget. 

I mars 2018 anställdes Cilla Dahl, med lång och 
gedigen erfarenhet av att undervisa blivande 
socialpedagoger, vilket vi såg som mycket 
hoppfullt för ett fortsatt gott förberedelsearbete. 
Under vårterminen 2018 genomfördes en rad 
planeringsdagar. 

Ansökningarna strömmade in och vi satte igång 
med det stora arbetet att svara på dessa och 
förbereda inför antagningsdagarna. Antagningarna 
hölls sedan i tre heldagar, som föregicks av 
genomgripande planering och stor omsorg om 
de sökande.  

Vi fick in ungefär hundra ansökningar och 
arbetet med urval var både svårt och ut-
manande. I ett första steg kallades de som var 
behöriga, 75 stycken, till intervjudagarna. För att 
vara behörig för att söka utbildningen krävs 
grundläggande gymnasiekompetens, CV och ett 
personligt brev. 

På intervjudagarna kom det cirka 65 sökande 
och flera lärare från Albins olika verksamheter 
var inblandade i olika aktiviteter.  

På intervjudagarna kom det cirka 65 sökande 
och flera lärare från Albins olika verksamheter 
var inblandade i olika aktiviteter. Efter intervju-
dagarna återstod utmaningen att ta fram den 
bästa gruppen som skulle utgöra den första 
kullen socialpedagoger på Albins folkhögskola. 
Vi antog 22 personer och runt 15 reserver. 

Under tiden som antagningarna ägde rum 
började arbetet med att ordna lokaler till de 
kommande deltagarna. De nya lokalerna stod 
färdiga i september.
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I mitten på terminen fick de en facklig 
utbildning på två dagar som hölls av Fredrik 
Augustsson vilket var mycket uppskattat. 
Deltagarna höll i invigningen av socialpedagog-
utbildningen, medverkade i Kulturnatten, var 
med och ansvarade för julavslutningen samt 
deltog i deltagarrådet.  

En stor del av arbetet under hösten handlade 
om att skaffa praktikplatser till vårterminen 
2019. För att lyckas med detta kontaktade vi 
lärare olika verksamheter för att berätta om 
utbildningen, och i slutändan hade alla deltagare 
ordnat med praktikplats.  

Som en kvalitetsstämpel för utbildningen 
kommer vi att söka medlemskap i Balsam, som 
är en branschorganisation för utveckling och 
kvalitetssäkring av den tvååriga socialpedagog-
utbildningen. Vi följer redan det som de 
”kräver” och har haft det som rättesnöre vid 
upplägget av utbildningen, men det är inte 
möjligt att söka förrän vi varit igång minst ett år. 
Vi har också startat ett samarbete med andra 
skolor som har socialpedagogutbildning.  

För att göra utbildningen så bra som möjligt 
anställdes i juni ytterligare kompetens i form av 
Jimmy Ferhm som tidigare arbetat inom 
behandlingsvärlden och har stor erfarenhet av 
social arbete.  

Under sommaren fortsatte arbetet med kurs-
planer, lokalbyggande och andra förberedelser. 

I början på augusti var vi tre lärare som 
tillsammans satte igång med de sista för-
beredelserna: Cilla, Jimmy och Katarina. Då 
mycket kan hända under en sommar fick vi ta in 
ett antal reserver, eftersom några deltagare 
tackat nej. 

Den 16 augusti kom det 22 förväntansfulla 
deltagare. Förväntansfulla var även vi! Höst-
terminen startade med stor entusiasm och glädje 
både från oss lärare och deltagare. I september 
blev det lägerdagar vilka planerades av del-
tagarna och genomfördes galant. Vidare under 
terminen var deltagarna engagerade, inte enbart 
i sin utbildning, utan också i övrigt som hände 
på skolan. 
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KURSER GENTEMOT VÅR HUVUDMAN 
Vi har ökat både kurserna som är förbunds-
specifika och de som är tvärfackliga, men än 
viktigare är att vi nu också satt oss och tänkt till 
över framtiden. Var vill vi vara om fem år och 
hur ser rörelsens behov ut då?!  
En kan fråga sig om resultatet av vår syn på 
framtiden skall vara i en verksamhetsberättelse, 
men då de tankarna och diskussionerna varit en 
mycket viktig del av det gångna årets arbete, 
känns det ändå relevant – så här kommer våra 
verksamhetstankar för nuet och framtiden:

VI HAR ETT TVÅDELAT SYFTE SOM SER UT SOM 
FÖLJER: 
- att vara en aktiv aktör i utvecklandet av svensk 
arbetarrörelse med bas i Skåne. 
- att aktivt utveckla svensk arbetarrörelse till att 
bli den ledande utvecklare av Sverige den bör 
övergång vara. 

Våra mål är satta för att nå vårt syfte och är 
precis som syftet ambitiösa men fullt realistiska.

VÅRA MÅL ÄR: 
- att leverera utveckling av människor i absoluta 
världsklass, 
- att ständigt utveckla oss själva, att aldrig stå 
stilla, ständigt vara i rörelse, 
- att finnas tillgängliga för våra medlems-
organisationer med rimligt kort varsel, 
- att lyssna på våra medlemsorganisationer för 
att förstå deras behov, 
- att vara rörelsens pedagogiska växthus, 
- att utmana rörelsen med nya tankar och 
metoder, 
- att verka som bollplank åt rörelsen i viktiga 
frågor.

ANSTÄLLDA 
Den 1 januari 2019 var vi fem heltidsanställda 
plus fantastisk administrativ personal som 
arbetade med facklig utveckling/utbildning samt 
våra arbetsmiljöutbildningar. Utöver det har vi 
upparbetat ett skickligt pedagoglag/handledarlag 
som främst kör arbetsmiljöutbildningar (mer om 
det under uppdragsutbildningar). Intresset att 
utvecklas genom oss är större än vår nuvarande 
kapacitet i antalet anställda folkbildare.

VÅRT UPPTAGNINGSOMRÅDE 2018 
Från Skellefteå i norr till Bryssel i söder.

FYSISK UTVECKLING 
Som en viktig del i att möta, överträffa och 
utveckla rörelsens förväntningar pedagogiskt har 
vi under 2018 fortsatt bygget på en fysisk 
mötesplats, ett pedagogiskt växthus, ett rum för 
kreativa tankar på Albins folkhögskola. Vår 
fackliga sal fungerar även som mötes- och 
samtalsrum för rörelsen, oftast med vår 
medverkan i litet eller stort. Våra pedagogiska 
rum är nu i absoluta framkant.

VÅR PEDAGOGIK 
Vi förhåller oss ständigt till den pedagogiska 
forskningen och på några nivåer leder vi den.  
2018 har vi bland annat fortsatt arbetet med att 
förena ”synligt lärande” och ”grit” med att nå 
djupt i Blooms taxonomi. Vi jobbar med 
kunskap för att nå den betydligt djupare nivån 
kompetens. Vi ser att vi nu har gått från att vara 
ett kunskapssamhälle till att bli ett kompetens-
samhälle, och vi tänker leda den utvecklingen. 

ÖVRIGT  
Under året har vi dels nyutvecklat och dels 
startat två pedagogiska utbildningar för social-
demokratiska folkbildare. Vi har också medverkat 
i bygget av LOs framtida pedagogiska kunskaps-
system.

 Fackliga 
kurser



 

Albins folkhögskola | Verksamhetsberättelse 2018   13

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR PÅ 
UPPDRAG 
Arbetsmiljöutbildningar är en nygammal kurs-
verksamhet för oss. Historiskt har vi gjort 
mängder av utbildningar inom området, men då 
ur ett LO-skola perspektiv – förra året ny-
lanserade vi oss utifrån ett uppdragsperspektiv 
efter flera års uppehåll. Det har varit viktigt för 
oss att bara göra det här om vi känt att vi kan 
göra det riktigt bra och genom att samla ett 
handledarlag med yrkesverksamma inom olika 
förbund, som med sin erfarenhet och med vår 
pedagogiska support genomför kurserna, känner 
vi att vi verkligen kan det!  

Vårt handledarlag har över 300 års dokumenterad 
erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor, men 
vad än bättre är, de praktiserar arbetet här och 
nu och är därmed fullt uppdaterade på hur det 
ser ut på arbetsplatserna idag. Handledarlaget 
har under året bestått av personer från IF Metall 
och Kommunal, Svenska Elektriker förbundet 
och Vision. Det är Peter Vencel, Martin Eriksson, 
Magnus Hemmingsson, Kenneth Wåhlander, 
Kenn Nilsson, Ander Eliasson, Ferenc Kovacs, 
Sebastian Brandt och Mikael Tuvesson.

Vi har haft 3 träffar under året för att utveckla 
och planera verksamheten tillsammans. Vi 
arbetar med handledare från fler förbund för att 
få en bredd i handledarlaget, det kommer och 
går handledare under året vi tackar Lars Jönsson 
och Martin Ericsson för deras arbete.  

Med detta i ryggen och med starka önskemål från 
våra medlemsorganisationer, som även backat 
upp med rekrytering, har vi genomfört inte 
mindre än 35 utbildningar, av de planerade 35.  
Det är fantastiskt att vi inte behövt ställa in någon 
utbildning. Det är långt över förväntningarna. 
Flertalet av utbildningarna har genomfört på 
Albins folkhögskola i Landskrona men även på 
Backagården, Höör och på Folket hus i Malmö 
vi har under 2018 utökat våra kursorter till 
Sundsgården, Helsingborg samt Katrinebergs 
folkhögskola utanför Falkenberg. 

Vi har ökat samarbetet med Handels kring 
arbetsmiljö utbildningar samt att vi har kört ett 
särskilt utbildningsrace kring Metoo med Livs 
centralt och genomfört utbildningar i Malmö, 
Göteborg och Stockholm. vi har även kört 
skräddarsydd företagsanpassad utbildning med 
Trioplast.
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VARFÖR GÖR VI DÅ DETTA? 
Arbetsmiljöfrågorna är ett ständigt pågående 
arbete på en arbetsplats och det finns ingen 
arbetsplats som inte pratar om arbetsmiljön på 
sin arbetsplats. Dessutom är där pengar att tjäna 
hos en arbetsgivare som utbildar chefer, 
arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare i 
arbetsmiljöfrågor. Får alla på arbetsplatsen en 
bra arbetsmiljö. Både fysisk och psykisk så blir 
detta en win-win för alla. Färre som sjukskriver 
sig, vilket sparar massor av pengar för 
arbetsgivaren. Det är stor skillnad på att gå till 
jobbet och att vilja gå till jobbet. 

Vi tror på en nolltolerans för dödsolyckor. 
Därför som vi håller på med arbetsmiljö-
utbildningar, att alla har rätt till en bra arbets-
miljö, att ingen ska behöva drabbas av skador 

KURS DV, 2017 DV, 2018

BAM 64 110

SAM 70 132

VSO 1 64 71

VSO 2 41 62

HSO 1 14 20

HSO 2 8 13

RSO 9 12

Arbetsanpassning och 
rehabilitering 9 13

Belastningsskador 5 16

Fysiska, organisatoriska och 
sociala belastningsfaktorer 12 22

Utredningskurs arbetsmiljö 10 12

BAM Handels 5 dagar - 23

MBL i arbetsmiljöarbetet - 20

Hot och våld - 8

Kemiska hälsorisker - 16

Summa DV 306 550

Vi har från att under vårt första år 2017 utbildat 
306 deltagare och nu 2018 utbildat så många 
som 656 deltagare det är en ökning med 115% 
Vi har kört 35 st utbildningstillfällen vilket är 16 
st fler än 2017! 

VAD GÖR OSS DÅ BRA? 
Albins gör det där extra för deltagaren som 
missas på många ställe. Snygga och välplanerade 
häfte, diplom med ram ger ett proffsigt och 
snyggt intryck. Handledarna planera och tar sig 
tid till att tänka på detaljer, planering av lokal, 
hur ser dukningen ut, hur sätter vi ihop 
grupperna, allt för att fånga helheten.  

Vi är noga med att varje deltagare lyfts i sin 
utbildning och att dem får förutsättningar för 
detta. De deltagare som har mycket kunskap och 
de med mindre kunskap - Alla ska ha känslan av 
att ut-bildningen som de gått på Albins är den i 
särklass bästa arbetsmiljöutbildning jag gått.  

Vi måste fånga upp både chefer och skydds-
ombud på dessa utbildningar, vilket ställer stora 
krav på oss handledare. Detta är utvecklande. 
Albins ger otrolig spetskompetens till våra 
deltagare, vi ska vara ledande och bättre än alla 
andra. För att uppnå detta måste vi som 
handledare/folkbildare hela tiden skruva i 
materialet och göra dem bättre, samt utbilda oss 
och hänga med i lagändringar och i forskningen.  

Varje deltagare ska verkligen se att det vi står 
och pratar om, det tror vi själva på. Vi måste 
själva vara engagerade i arbetsmiljöfrågor. Vi 
skall vara en aktiv del i utvecklingen av bättre 
arbetsplatser ur arbetsmiljöperspektiv!

eller sjukdom som orsakas av arbetet. Därför är 
det så viktigt att skyddsombuden oavsett LO-
tillhörighet och arbetsledare samt chefer ska 
kunna få den bästa utbildningen och för-
utsättningen för att klara av sina roller som 
skyddsombud och arbetsgivare.  

Den dagen vi själva som handledare inte tror på 
nolltolerans på dödsolyckor eller att det inte går 
att arbeta med arbetsmiljöfrågorna för att med-
lemmar/arbetstagare ska få en trygg och säker 
arbetsmiljö, när den dagen kommer ska vi göra 
något helt annat. 

Kort sagt arbetsmiljökurser är livsviktigt!
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STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLE-
UTBILDNING (SMF) – 
EN SPECIELL UPPDRAGSUTBILDNING ÅT 
ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Vi har likt tidigare år försökt möta Arbets-
förmedlingen i de olika behov man signalerat till 
oss, vilket lett till en allt större variation av olika 
specialversioner av SMF. Ibland fristående, men 
lika ofta tänkta att bygga på varandra utifrån 
mer omfattande behov hos de som anvisats. 
Nedan följer ett försök till redovisning där det 
gemensamma är att det är studiemotiverande 
folkhögskolekurs allihop om än med lite 
varierande namn.  

Vi har lagt ner ett grundligt arbete på att inte 
bara vidga vår rekryteringsbas utan även göra 
den så spetsig som möjligt, med avseende på att 
vara inte bara rätt utan helt rätt utifrån de behov 
vi och Arbetsförmedlingen ser. Sammantaget 
har det genererat 246 deltagare inom dessa 
verksamheter – mer än något år tidigare.

- Vägledning i Etablering - för arabisktalande     
   kvinnor (2 starter) 
- Bristyrkesorientering (2 starter) 
- Vägledning och yrkesorientering (kontinuerligt) 
- Språkstöd 1 (3 starter)  
- Språkstöd 2 (2 starter) 
- Gymnasieförberedande (kontinuerligt) 
- Grundläggande Digital Kompetens (4 starter)

GYMNASIEFÖRBEREDANDE INRIKTNING 
(KONTINUERLIG ANTAGNING). 
Gymnasieförberedande SMF har under 2018 
fortsatt ligga på en mycket hög procent andel 
som gått vidare till studier eller arbete. Det 
absolut vanligaste är att man via Albins allmänna 
linje ser till att skaffa sig ett komplett gymnasie-
betyg. Andelen som gör detta har under flera år 
legat stadigt på 70-80% vilket under 2018 var de 
bästa siffrorna i hela regionen. Det blir därför 
extra viktigt för oss att göra vårt absolut bästa 
för att rusta deltagarna för framtiden. En bra 
genomförd gymnasieförberedande SMF bidrar 
till att nivå och fokus på vår Allmänna linje kan 
vara där vi vill. 

Orosmoln finns dock, vi har under 2018 
stundtals kämpat med vikande siffror för antalet 
deltagare. Vi konkurrerar med ett antal andra 
kommunala satsningar och den allmänna oron 
för framtiden för arbetsförmedlingen spelar 
förstås också in

VÄGLEDNING OCH YRKESORIENTERING 
(KONTINUERLIG ANTAGNING) 
Kursen riktar sig till den gruppen kvinnor som 
kom till Sverige för flera år sedan men som av 
olika anledningar ännu inte kommit ut i 
arbetslivet. De har alltså befunnit sig i Sverige 
länge och kan därför ha en relativt stor kunskap 
om svenska samhället och även lite kunskap om 
arbetsmarknaden. Däremot har de fortfarande 
stora brister i det svenska språket vilket gör att 
de har svårt att få arbete. Det största hindret är 
dock att deras självförtroende är otillräckligt 
vilket gör att deras tro på framtiden är mycket 
svag. Hela kursen syftar till att öka deras 
anställningsbarhet. Detta gör att vi, förutom att 
träna språkfärdigheten, också lägger mycket vikt 
vid att på olika sätt öka deras självtillit. Det 
kursen även gör är att få dem att se vilka 
möjligheter som faktiskt finns för dem att hitta 
en väg till arbete.

 SMF

VÄGLEDNING I ETABLERING (2 STARTER, FÖR 
ARABISKTALANDE KVINNOR) 
Under kursens gång kartläggs b.la deltagarens 
skolbakgrund, intressen och framtidsplaner. Stor 
vikt läggs på samhällsorientering, sociala koder, 
allmän-språklig kommunikation och man 
samtalar kring den enskilde individens identitet 
och dennes socioekonomiska situation. En 
introduktion till det svenska språket påbörjas här. 
Flera av deltagarna varit lågmotiverade gällande 
vidare studier men den attityden har förändrats 
under kursens gång. Majoriteten av deltagarna 
fortsätter till Bristyrkesorienteringskursen.

SPRÅK1 (3 STARTER) 
Många av kursdeltagare från SMF:s olika 
vägledningsinriktningar har fortsatt i Språk1. 
Studierna har baserats på tematisk undervisning 
där kännedom om bland annat sociala koder 
och samlevnadsnormer hade sin centrala plats i 
undervisningen. En del av studierna omfattade 
sådana ämnen som grundläggande matematik, 
grundläggande samhällsorientering samt svenska 
som andra språk. Syftet med kursen har varit 
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BRISTYRKESORIENTERINGEN (2 STARTER) 
Bristyrkesorienteringen är en fördjupad kurs i 
aktuella bristyrken och deras beskaffenhet. Samtal 
om arbetsmarknadens villkor samt fackliga frågor 
har varit en del av kursen. Fokus ligger på att ge 
kursdeltagarna verktyg som hjälper att söka 
arbete eller utbildningar inom de aktuella brist-
yrkesområden. Förutom det har man undervisat i 
det svenska språket relaterat till yrkeslivet. En del 
av studierna bedrivs i projektform där deltagarna 
kan utveckla sina individuella färdigheter. Under 
kursens gång motiveras kursdeltagarna att i 
mindre grupper samtala om sin roll i sitt nya land 
och även eventuella svårigheter att finna sin plats i 
tillvaron.

Etableringskurs åt AF 
och Svenska från dag 1 

Undervisningen i Etableringskurserna och 
Svenska från dag 1 består huvudsakligen av att 
tillhandahålla grunder i det svenska språket och 
informera om hur det svenska samhället 
fungerar. De kursdeltagare som deltagit i 
utbildningen har haft mycket spridda för-
kunskaper i det svenska språket och differentierad 
kunskap om hur det svenska samhället fungerar. 
En del av kursdeltagarna har varit icke läs- och 
skrivkunniga även på sitt eget språk. Trots det 
har flera av kursdeltagarna uppnått tillfredställande 
kunskapsnivå. 

Tyvärr har tillströmningen på deltagare till 
Etableringskursen även i år varit låg, men tack 
vare att vi som tidigare kunnat kombinera 
etableringsdeltagarna med dem som läser inom 
Svenska från dag 1 har vi ändå kunnat möta de 
deltagarnas behov. 

De flesta nyanlända deltagare har kommit till 
skolan med en enorm lust och energi att få 
påbörja sina nya liv. Då Svenska från dag 1 i 
princip är den enda studiemöjlighet som finns 
för asylsökande som väntar på beslut har vi sett 
vår kanske viktigaste roll i den här undervisningen 
att just kunna omsätta deltagares motivation till 
konkreta lärdomar om ge en meningsfull och 
positiv första tid i Sverige. Vi har sett stora 
skillnader i motivation bland deltagare fått börja 
studera under sin första månad i Sverige och 
bland deltagare som väntat en längre tid på 
beslut och först nu fått möjligheten att börja lära 
sig svenska.

SPRÅK2 (2 STARTER) 
Till att börja med var Språk 2 en förlängning 
och fördjupning av Språk1 men under kurs nr 2 
inleddes ett stabilt samarbete med Albins 
allmänna linje. Efter fem veckors studier i 
kursen Språk 2 påbörjade kursdeltagarna 
integrerade studier på Allmänna linjens grund-
kurs vilket kan ses som en brygga till vidare 
studier på Allmänna linjens gymnasieutbildning. 
Denna kurskonstruktion har en stor betydelse 
för kursdeltagarna och hjälper dem att våga ta 
steget ut mot att skaffa gymnasiekompetens. 

GRUNDLÄGGANDE DIGITAL KOMPETENS - 
GDK (4 STARTER) 
Arbetsförmedlingen har sett stora kunskaps-
luckor hos deltagarna i hanteringen av digitala 
enheter och tjänster. Inom ramen för SMF har 
vi utvecklat denna kurs för att ge deltagarna en 
grundläggande förståelse och kompetens i den 
digitala miljön som allt oftare blir nödvändig för 
att följa med i samhällets utveckling.

ÖVERGRIPANDE OCH GEMENSAMT 
Gemensamt för alla ovannämnda kurser är 
idrott och hälsoaktiviteter i integrerade grupper 
samt Klassrum Skåne som innebar flertal studie-
besök. Detta bidrar till utvidgade ytor mot det 
svenska samhället. Vi ser dessa aktiviteter som 
en del av kursdeltagarnas integration i det svenska 
samhället. Vi har också jobbat med mentorer 
där mentorerna genomfört fördjupade samtal 
med kursdeltagarna kring studiemotivation och 
framtidsplaner.

att fortsätta vägleda deltagarna och förbereda 
dem mot vidare utbildningar, gärna på Albins 
allmänna linje. Flera av dem fortsatte i Språk 2.
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STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAREN 
Vårterminen 2018 började Albins med att ha en 
vägledare fördelad på 40% traditionell SYV och 
60% gentemot behov bland SMF-deltagarna. 
Flest samtal har handlat om olika utbildnings-
vägar för deltagarna samt stöd med CSN 
ansökan. Vägledaren har även deltagit på 
regelbundna träffar i en samordnande grupp vid 
namn LUST. Dessa träffar hanterar personer i 
Landskrona som är i snarlik ålder och behov 
utav insatser från olika myndigheter och 
utbildningsinsatser. Vägledaren har även haft regel-
bundna informationsmöten på Arbetsför-
medlingen där information om Albins Folk-
högskola har förmedlats. Vägledaren har arbetat 
med marknadsföring på olika mässor runt om i 
Skåne. Under våren har  studiebesök på olika 
universitet och högskolor gjorts.  

Från maj 2018 ändrades SYV:s tjänst till 20% 
SYV och 80% biträdande rektor för Allmän 
Linje. Resultatet har blivit att biträdande rektor  
kan ta beslut om deltagare på ett snabbare sätt, 
vilket har gynnat såväl deltagaren som verk-
samheten. Biträdande rektor har kortare sträcka 
till lärarna och en större förförståelse för vad 
som händer i verksamheten. 

KURATORN 
Under våren 2018 omfattade kuratorns tjänst 60 %, 
då behovet av kurator varit stort ökade tjänsten 
till 100% fr.o.m. maj 2018. Ordinarie kurator 
blev då föräldraledig varför vikarie tillsattes 
under hösten 2018.   

Under våren 2018 deltog kuratorn i en tredagars 
fortbildning på Liljeholmens folkhögskola som 
handlade om bemötande av ungdomar med 
psykisk ohälsa.  

Kuratorn arbetar stödjande och stärkande för att 
främja deltagarens skolsituation. Kuratorns 
huvudsakliga uppgift är individuella stödsamtal 
med deltagare. Oftast får kuratorn kontakt med 
deltagaren genom hens mentor eller under-
visande lärare, och ibland kontaktar deltagaren 
kuratorn på egen hand. Samtalen är frivilliga och 
lyder under sekretess. Utöver individsamtalen är 
kuratorn behjälplig i kontakt med andra 
myndigheter såsom CSN, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. 

Kuratorn verkar även som stöd till att etablera 
kontakt med vården och övriga hjälpinstanser 
om deltagaren uttrycker behov av detta.  
En till två gånger per termin deltar kuratorn i 
nätverksträffar med kuratorer på andra folk-
högskolor i Skåne, dels för att etablera och 
upprätthålla kontakter men också för att 
utvecklas i yrkesrollen som kurator. 

Kuratorn tillsammans med biträdande rektor/
SYV ingår i Albins DHT (deltagarhälsoteam). 
Syftet är att stötta och handleda pedagogerna 
kring deltagare som är i behov av någon form av 
extra stöd. DHT träffas varannan tisdag och då 
deltar pedagogerna på Allmän linje enligt ett 
löpande schema. Biträdande rektor/SYV och 
kurator deltar också kontinuerligt på Allmän 
linjes arbetslagsmöten för att stötta pedagogerna 
i arbetet med deltagarna.  

På Albins folkhögskola finns även en krisgrupp 
som träffas några gånger per termin. I kris-
gruppen ingår rektor, biträdande rektor/SYV, 
kurator, vaktmästare, huvudskyddsombud samt 
arbetsmiljöansvariga. Syftet med gruppen är att 
arbeta främjande och förebyggande för att 
förhindra krissituationer på skolan.  

Under hösten 2018 har SYV/biträdande rektor 
arbetat ihop med lärarna på SMF mot en ny 
inriktning inom verksamheten - en preparandkurs 
mot vårdsektorn med start under våren 2019.   

Kontakt har tagits från Rektor och biträdande 
rektor med Finsam, då planer finns på att starta 
en termin med NPF diagnoser hösten 2019. 
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Rektorerna för Skånes folkhögskolor hade även 
år 2018 regelbundna träffar där Albins rektor 
Krister G Ramström deltog. Träffarna hölls 
innanför ramen för föreningen Skånes folk-
högskolor i samverkan. Därmed har också folk-
högskolorna och vår värld kunnat tydlig-göras 
för Region Skåne på ett bättre sätt än tidigare, 
vilket är ett av huvudsyftena.  

Vår rektor Krister G Ramström har fortsatt 
suttit med i styrelsen för Föreningen arbetar-
rörelsens folkhögskolor (FAF). Föreningen har 
arbetat vidare med att stärka sammanhållning 
och utbyte mellan skolorna samt hur vi blir en 
aktivare resurs för arbetarrörelsen. 

Krister G Ramström har också suttit med i 
gruppen för etik- och gränsdragningsfrågor på 
Folkbildningsrådet. 

Samarbetet med Malmö folkhögskola som 
startade 2010 och som har som grundtanke att 
behandla frågor om hur våra båda skolor ska 
kunna dra nytta av varandra i olika sammanhang 
och hur samarbetet oss emellan rent allmänt ska 
kunna utvecklas, fortsatte även detta under 2018 
med att våra båda skolors presidier möttes, om 
än lite mer sällan det här året.  

Christina Loman och Martin Berglund besökte 
andra administratörer och ekonomer på andra 
folkhögskolor som ett led i att stärka banden 
mellan grupper som har gemensamma arbets-
uppgifter. Även SYVarna har ett nätverk där vi 
ingått med Monica Sjölin, vidare har Sandra 
Uutinen Svensson mött sina kurators kollegor i 
olika sammanhang för gemensam utveckling. 

Jonny Nilsson har genom sitt fackliga engagemang 
på central nivå i Lärarförbundet/Förbundet 
Folkhögskollärarna marknadsfört folkhögskolan 
i allmänhet och Albins folkhögskola i synnerhet 
i olika sammanhang.

ENGAGEMANG I UTBILDNINGS- 
VERKSAMHETEN MED ANDRA 
FOLKHÖGSKOLOR OCH 
ORGANISATIONER
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KOMPETENSUTVECKLING 
- På BETT mässan i London den 24-28 januari 

deltog Slobodan Narancic och Jonas Borgström. 

- Martin Berglund, Katarina Björk, Jonny Nilsson 
deltog på matematikbiennalen i Karlstad 24-26 
januari. 

- 21-23 mars admindagar – Folkbildningsrådet, 
CSN, SCB, SPSM, FSO, Schoolsoft i Västerås - 
Christina Loman och Jonas Borgström. 

- Mikael Widéen och Krister G Ramström gick 
en utbildning för ordförande och rektorer på 
Malmö folkhögskola i Arbetsgivaralliansens regi. 

- Under sommaren gick Andrea Stockman en 
instruktörsutbildning i Yoga, för att möjliggöra 
det som aktivitet för våra deltagare från och 
med höstterminen. 

- Under hösten påbörjade våra fem verksam-
hetssamordnare; Martin Berglund, Slobodan 
Narancic, Katarina Björk, Kenneth Wåhlander 
och Fredrik Augustsson en 7,5p utbildning om 
Folkbildning och folkhögskola i Linköpings 
Universitets regi. 

- Christina Loman deltog i Lönekurs med Tholin 
& Larsson i mars, bokföringskurs med VISMA 
administration i september och kurs i årsavslut 
i VISMA med Selegu AB i december. 

- Fortbildning kring SchoolSoft på Malmö folk-
högskola 18 september - Ann-Sofie Grönkvist, 
Monica Sjölin, Andrea Stockman och Johan 
Falk deltog. 

- 16-18 oktober var Måns Back Nilsson på 
kommunikationskonferens i Stockholm 

- Arbetsgivaralliansens och de olika berörda fack-
förbundens information om det nya avtalet 
bevistades av Jonas Borgström, Christina Loman 
och Krister G Ramström. 

- Krister har som tidigare år deltagit i en själv-
styrande rektorsfortbildningsgrupp med in-
riktning Opinionsbildning och påverkan. Turerna 
har gått till Gysinge, Stockholm och Bryssel. 

- 29 november hölls en digitaliseringskonferens 
på Långholmens folkhögskola där Jonas 
Borgström och Johan Falk deltog.
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UTVÄRDERING OCH KVALITETS-
SÄKRING AV VERKSAMHETEN 
Vi har ett system av olika åtgärder för kvalitets-
säkring av våra olika verksamhetsgrenar och de 
olika nivåer inom verksamheterna som kan finnas. 

I basen finns våra utvärderingar i dialog med 
deltagarna, allt från de dagliga kontakterna mellan 
deltagare och lärare, deltagare och mentor, 
deltagare och SYV, deltagare och kurator eller 
deltagare och ledning (rektor respektive 
biträdande), till de mer strukturerade och 
formella i form av utvärderingssystem så som 
exempelvis FB Kvalitet.  

Kontakten människa till människa ser vi som 
den centrala och också den som mest direkt får 
påverkan på det vi gör. Att göra ständiga 
justeringar för att så bra som möjligt möta varje 
deltagare där den är i sitt lärande för stunden är 
en del av folkhögskolans fundament och något 
varje pedagog jobbar med hela tiden. När det 
däremot gäller mer strukturella förändrings-
behov är återkommande enkäter, så som FB 
Kvalitet, som vi genomför en gång om året 
(vanligtvis våren), svårslaget och de resultaten 
lyfter vi vidare till behandling kollektivt i lärar-
lagen eller i ledningen alt. styrelsen beroende på 
vad som kommit fram. 

På allmän linje och på vår Socialpedagog-
utbildning görs det också med jämna mellanrum 
enklare enkätundersökningar för något enskilt 
område, för att se hur exempelvis ett moment 
tagits emot/fungerat. Vi har bl.a. använt detta 
och kommer att använda ytterligare i arbetet 
med att göra allmän linje allt mer tematiskt i sitt 
arbetssätt. Vi ser redan många fördelar med det 
tematiska och får det verifierat från deltagarna, 
men det uppstår även problem som behöver 
lösas då ett nytt arbetssätt gör att en del 
beprövade vägar får överges till förmån för 
sådant vi ännu har liten erfarenhet av. Med hjälp 
av enkätundersökningar kan vi här få hjälp med 
att avgöra om ett problem är strukturellt eller 
hör samman explicit med en eller flera enskilda 
deltagare. 

Även på våra kurser gentemot våra medlems-
organisationer använder vi utvärderingsenkäter, 
då med frågor framtagna i samverkan med med-
lemsorganisationerna. Resultaten värderas sedan 

gemensamt av oss och de vi samverkat med för 
att se om något skall ändras till nästa gång. 

Utifrån den information mötena med deltagarna 
respektive de olik enkäterna ger tar vi det sedan 
vidare i vårt interna arbete. Vi har en lednings-
grupp med personal från alla verksamheter som 
analyserar resultaten och ger inspel till möjliga 
strategiförändringar, som sedan kan landa 
antingen på respektive verksamhets arbetslag, 
ledningen (rektor och biträdande) eller styrelsen 
beroende på art. Ledningsgruppen träffas 
vanligen en gång per månad. 

För löpande information och förankring så har 
vi utöver de veckomöten som de olika verk-
samheterna håller även personalmöte för över-
gripande frågor en gång i månaden. Styrelsen 
har förutom sina styrelsemöten även en Strategi 
och framtids dag inplanerad varje höst. 

På den administrativa sidan gör vi andra 
kvalitetssäkringar genom bl.a. externa aktörer. 
Förutom en auktoriserad revisor via PwC har vi 
även en redovisningsbyrå för att säkra upp. Vi 
har fortsatt vår kontinuerliga riskbedömning av 
vår användning av statsbidraget med den 
redovisningsbyrån i syfte att säkerställa att vi 
inte har någon otydlighet eller felaktighet i 
användningen. Våra förtroendevalda revisorer 
har som tidigare varit ett bra och aktivt 
komplement i både vårt egna kvalitetsarbete och 
i den auktoriserade revisorns arbete med att 
granska.
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
Utifrån våra medlemsorganisationer och därmed 
arbetarrörelsens värderingar om alla människors 
lika värde och rätt, vågar vi påstå att vi hela 
tiden haft inte bara jämställdhet utan även 
jämlikhet framför ögonen i det vi gjort. 

Med det nu aktuella fokuset på strategiskt 
jämställdhetsarbete – benämnt Jämställdhets-
integrering har vi nu börjat systematisera våra 
göranden för att uppnå tydlig riktning och för 
att få ögon på de luckor vi kan tänkas ha. 

I vår verksamhetsplan lyfter vi frågan med 
formuleringen att vi skall arbeta för ”Allas lika 
rätt till makt/inflytande över samhället och sitt 
liv, oavsett kön.” Praktiskt har detta under året 
inneburit bl.a. följande: Tema på allmän linje om 
Genus och sex under en halv termin, uppdrags-
utbildningar kring Metoo åt olika fackförbund 
och studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) 
för invandrar kvinnor. Vi jobbar alltså med frågan 
inom alla våra olika verksamheter, det är en 
naturlig del i vår värdegrund och därmed sett att 
ta oss an uppgifter.

Bland pedagogerna/lärarna har vi sedan många 
år tillbaka en lika löneprincip vilket säkerställer 
att det inte blir lönediskriminering mellan kvinnor 
och män i gruppen. 

Då handling som bekant går före tal har vi aktivt 
jobbat med att de vi bjuder in under ett 
verksamhetsår skall var lika många från vardera 
kön. I vårt fortsatta strategiska arbete kring 
jämställdhet kommer vi att se över våra under-
visningsmaterial så att även de i den mån de inte 
redan är det blir goda exempel. 

Vid rekrytering av personal eftersträvar vi jämn 
könsfördelning – för närvarande har vi 19 
kvinnor och 17 män anställda, de båda biträdande 
rektorerna är en kvinna och en man. Detta är 
viktigt, då de människor en deltagare möter som 
representanter för Albins folkhögskola blir den 
tydligaste signalen för hur vi ser på jämställdhet i 
praktiken. I styrelsen har vi inte lyckats med 
jämn könsfördelning ännu, men valberedningen 
har ett tydligt direktiv att jobba med frågan.
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Kort sagt under 2018 gjordes det åter ett 
fantastiskt jobb på Albins folkhögskola. 

När vi nu går in i 2019 är förväntningarna 
därför höga och vi skall naturligtvis göra allt vi 
kan för att försöka matcha tidigare verksam-
hetsresultat, men och det är ett stort MEN… 

Förutsättningarna efter valet är radikalt annor-
lunda. Region Skåne har beslutat att inte stödja 
verksamhetsvolymer över 2017 års nivå. Arbets-
förmedlingen som är en viktig samverkanspart 
för oss är nere i ”brygga”. Vi minns med viss 
bävan fortfarande 2015 och vilka effekter 
Arbetsförmedlingens kris då fick för SMF 
verksamheten. 

Kan vi bibehålla 2018 års volymer i år får det 
räknas som en kanske lika stor framgång som 
det gångna årets ökning.

SLUTORD 

Vi gjorde det! 

När vi summerade 2017 i vår förra verksamhets-
berättelse stod det klart att folkhögskolorna 
skulle få utökade resurser motsvarande 25% fler 
platser för 2018. Då tog vi oss friheten att 
”spekulera” i om det skulle vara möjligt för oss 
att rent av öka 30%. Nu summerar vi 2018 och 
vi gjorde det! 

Vi vill därför upprepa det vi inledde verk-
samhetsberättelsen med: 

‣ Aldrig har vi folkbildat så många som vi gjort 
under 2018. 

‣ Aldrig har så många gått vår allmänna linje 
och skaffat sig behörigheter för vidare studier 
och förutsättning för ett jobb.  

‣ Aldrig har vi varit så tydliga i såväl ord som 
handling - att studier på Albins skapar 
fantastiska möjligheter för såväl inträdet som 
utveckling i arbetslivet.

Tillsammans gör vi det omöjliga!
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Folkhemstalet  
”Hemmets grundval är gemensamheten och 
samkänslan. Det goda hemmet känner icke till 
några privilegierade eller tillbakasatta, inga 
kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den 
ene ner på den andre. Där försöker ingen 
skaffa sig fördel på andras bekostnad, den 
starke trycker icke ner och plundrar den svage. 
I det goda hemmet råder likhet, omtanke, 
samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det 
stora folk och medborgarhemmet skulle detta 
betyda nedbrytandet av alla sociala och 
ekonomiska skrankor, som nu skilja med-
borgarna i privilegierade och tillbaka-satta, i 
härskande och beroende, plundrare och 
plundrade.  
Det svenska samhället är ännu icke det goda 
medborgarhemmet. Här råder visserligen en 
formell likhet, likheten i politiska rättigheter, 
men socialt består ännu klassamhället, och 
ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna 
äro stundom skriande; medan några bo i 
palats betraktar många det som en lycka om 
de får bo kvar i sina kolonistugor även under 
den kalla vintern; medan en del leva i 
överflöd, gå många från dörr till dörr för att 
få en beta bröd, och den fattige ängslas för 
morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet och 
annan olycka lurar. Skall det svenska samhället 
bli det goda medborgarhemmet måste klass-
skillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen 
utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de 
arbetande beredas andel även i det ekonomiska 
förvaltandet, demokratin genomföras och 
tillämpas även socialt och ekonomiskt.”  

Per Albin Hansson 1929 
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