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Verksamhetsberättelse Lärarförbundet folkhögskola 2021  
Styrelsen för samrådsavdelningen Lärarförbundet folkhögskola vill härmed överlämna 
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2021.   
   
Avdelningsstyrelsen har sedan årsmötet 2021 bestått av följande personer:  
Ordförande vald på två år från 2020: Tomas Rosengren, Strömbäcks Folkhögskola  
Ledamöter valda på två år 2021: Lisa Nissen (Marieborgs Folkhögskola), Erik Sellgren (Högalids 
Folkhögskola), Rafah Khoudary, (Sankta Birgittas Folkhögskola) och Katarina Petersén Nielsen 
(Ljungskile Folkhögskola).   
 
Ledamöter valda till 2022: Eva Lena Volk (Region Uppsala Folkhögskola), Ingela Börjesson 
(Västerberg Folkhögskola), Anita Runesdotter (Marieborgs Folkhögskola) och Annica Blom (Medlefors 
Folkhögskola).    
 
Styrelsens arbete  
Under 2021 har vi i avdelningsstyrelsen allt mer landat i en fungerande organisation med en tydlig 
ansvarsfördelning inom styrelsen. Ett styrelseuppdrag i Lärarförbundet folkhögskola är ett uppdrag 
som innebär en del arbete då vi inte har ett kansli som arbetar för oss. Varje styrelseledamot har 
minimum 20 procent nedsättning i tjänst för att hantera uppdraget. Tre övriga har haft 30 procent 
och har tillsammans med ordförande utgjort en förhandlingsdelegation som kunnat kliva in vid 
svårare ärenden som inte kan hanteras lokalt. Ordförande har en nedsättning på 70 procent. I ryggen 
har vi även våra regionala kontor som kan bistå med ombudsman vid behov. Varje ledamot i 
styrelsen har haft ett regionalt kontaktansvar gentemot folkhögskolorna. Vi har fortsatt arbetet med 
att stötta organiseringen lokalt. Målet är att ha en lokal facklig organisering på varje folkhögskola.   
   
Verksamhet i relation till Verksamhetsplanen för 2021  
Utbildning, organisation och fackligt arbete    

 Avdelningsstyrelsen har minst två fysiska möten per termin och däremellan digitala möten 
efter behov.    
 Arrangera och genomföra utbildningsveckan (2021 under vecka 17), verka för ett deltagande 
i utbildningsveckan digitalt.       
 Kartlägga utbildningsbehov i regionerna, och skapa en struktur för medlems- och 
ombudsutbildningar.     
 Styrelsen kommer att rekrytera medlemmar till ett kursledarteam med uppdrag att leda 
ombudsutbildningar.   
 Inför årsmöte 2022 genomföra regionala medlemsmöten med ombud för erfarenhetsutbyte 
och samtliga medlemmar för bearbetning av årsmötesfrågor.     
 Som ett led i arbetet för god löneutveckling driva frågan om högre statsbidrag till 
folkhögskolan med hjälp av Lärarförbundet. Inför Lärarförbundets kongress 2022 driva frågan 
inom förbundet.  Utöver att driva frågan i Lärarförbundet också tillsammans med andra aktörer 
inom folkbildningen driva frågan om folkhögskolans ekonomiska förutsättningar och väcka 
opinion i frågan.     
 Stötta och utveckla de regionala råden. Regionalt arbete bedrivs utifrån Lärarförbundets 
regionindelning.     
 Identifiera och skapa kanaler för styrelse och medlemmar för att bedriva ett aktivt 
påverkansarbete i frågor som berör våra professionella och fackliga intressen.      
 Arrangera och genomföra kurs för nya folkhögskollärare.     
 Rekrytera 150 nya medlemmar till avdelningen.  
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Styrelsen har haft två längre möten varje termin och tre kortare. På våren genomfördes 
samtliga möten digitalt men under hösten har två fysiska styrelsemöten om tre dagar 
genomförts. Vi har i dialog med våra lokala arbetsplatsombud skapat en bild av 
utbildningsbehovet inom avdelningen. Prioriterat är utbildning av arbetsplatsombud och 
skyddsombud. I samband med utbildningsveckan i april genomfördes en BAM-utbildning 
(Bättre arbetsmiljö) och en arbetsplatsombudsutbildning. Samma vecka hölls ytterligare en 
kurs på temat Demokratiuppdraget. Under hösten genomfördes ytterligare en digital BAM-
utbildning digitalt och en arbetsplatsombudsutbildning i hybridform på plats på Sigtuna 
folkhögskola. Under året har vi rekryterat en person till vårt utbildningsteam som var med 
som kursledare i Sigtuna. Vi har haft ett 70-tal ombud i utbildningar.  
Avdelningen arrangerade digitala regionala medlemsträffar inför årsmötet. Under hösten 
kallades även till regionala ombudsträffar i digital form.   
Under 2021 har styrelsen med stöd av Avdelningen för politik och påverkan och i samråd 
med förbundsstyrelsen arbetat fram en politik gällande folkhögskolan för Lärarförbundet 
centralt. Det hoppas vi ska ge en helt ny tyngd. I politiken finns frågan om ett generellt höjt 
statsbidrag till folkhögskolan högst upp på dagordningen.  
Med folkhögskollärarna fullt ut organiserade i Lärarförbundet har även personalen på 
avdelningarna i uppdrag att bevaka våra frågor hos departement etc vilket är ett stöd för 
styrelsen i frågor gällande fackliga frågor och frågor gällande professionen.  
1-3 november genomförde vi på Nordiska folkhögskolan kursen Ny på folkhögskola med 25 
deltagare från tio olika skolor.  
Vid årets slut hade vi rekryterat 180 nya medlemmar till avdelningen.  
Styrelsen har under året varit i kontakt med/besökt/förhandlat digitalt eller fysiskt med 114 
av landets folkhögskolor.  
Fyra personer ur avdelningsstyrelsen har under året utgjort förhandlingsdelegation med ett 
utökat ansvar för fackliga ärenden runt om i landet. Förhandlingsdelegationen har både varit 
ett stöd till lokala ombud och varit direkt delaktig i förhandlingar. Gruppen har träffats en 
gång i veckan för avstämning. Förhandlingsdelegationen har bestått av Tomas Rosengren, 
Anita Runesdotter, Ingela Börjesson samt Annica Blom.  
  
  
  
Folkhögskolan och Professionen     

 Arbeta för att höja den allmänna medvetenheten om folkhögskolans särart.     
 Verka för att initiera en diskussion på våra arbetsplatser om folkhögskollärarens profession 
och yrkesetik.    
 Genom vårt forskningsstipendium främja praktiknära forskning om vår profession, eller 
verksamhet.    
 För våra medlemmar synliggöra aktuell forskning i syfte att utveckla professionen.    
 Verka för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskollärare.  

   
Under 2021 blev tidningen Folkhögskolan en del av Lärarförbundets tidningar. Genom detta har vi 
blivit en del av Lärarförbundets kommunikationskanal och artiklar från Folkhögskolans redaktion 
sprids i den gemensamma portalen Läraren.se   
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Vi har påbörjat en dialog med Förbundsstyrelsen om att använda Lärarnas etiska råd som en hjälp i 
att skapa dialogmaterial om yrkesetik. Ordföranden för etiska rådet har engagerats att medverka vid 
utbildningsveckan 2022.  
Lärarförbundet Folkhögskola är medlemmar i Föreningen för folkbildningsforskning där vi deltagit i 
seminarier och vid årsmöte. Ordförande i avdelningsstyrelsen, Tomas, sitter även i valberedningen. 
Avdelningsstyrelsen var inbjudna till Linköping i december i samband med att deltagarna vid 
forskarskolan samlades. Detta i egenskap av, tillsammans med RIO och OFI, initiativtagare. I samband 
med avdelningens kurser försöker styrelsen bjuda in aktuella forskare.  
Avdelningsstyrelsen beslutade i december om att dela ut årets forskningsstipendium till Anette 
Lydén, lärare på Sigtuna Folkhögskola, för ett forskningsprojekt på temat: Att arbeta med 
systematiska narrativ om folkhögskolans demokratiska och omätbara bildningsprocesser.  
Vi har ambitionen att skapa mötesplatser där kollegor från olika folkhögskolor får mötas kring 
frågeställningar om professionen. Kursen Ny på folkhögskola är ett exempel.  
Avdelningen har ett väl upparbetat samarbete med Linköpings universitet, både gällande 
Folkhögskollärarprogrammet som Nationella programmet för folkbildningsforskning, Mimer.  
Avdelningen har under året deltagit vid Folkbildningsrådets representantskap, både vår som höst.  
Avdelningen har deltagit vid RIO:s kongress.  
   
Internationellt   

 Med Nordiska folkhögskolerådet som plattform bibehålla och utveckla utbildningsformen 
och kontakten mellan lärare på folkhögskolor i Norden.   
 Att genom våra medlemskap i EAEA och ICAE bedriva påverkansarbete och 
medlemsaktiviteter med fokus på utvecklingsarbete och folkbildning utifrån Agenda 2030.   
 Att på årsmötet utse en grupp med uppgift att arbeta fram ett nytt Solidaritetsstipendium.   
 Att i minst ett sammanhang lyfta 100-minnet av Paolo Freires födelse.   

   
  
  
Som medlemmar i Nordiska folkhögskolerådet (NFR) deltar Lärarförbundet i den löpande 
verksamheten. Vi skulle varit med och arrangerat en konferens i Köpenhamn på temat Folkhögskolan 
och demokratin, men detta blev framflyttat ett år och ersattes av ett digitalt seminarium.   
Avdelningsstyrelsen har en representant i den centrala  arbetsgruppen där det internationella 
arbetet i EAEA och ICAE samordnas. Gustav Fridolin representerar Sverige i EAEAs styrelse och Cecilia 
Palm sitter i ICAE.  
Styrelsen har under året försökt skapa ett engagemang kring Sol-stipendiet i syfte att utveckla det 
samma, men det har bland medlemmarna funnits ett lågt intresse för detta. I samråd med 
Internationella avdelningen på Lärarförbundet valde styrelsen att lyfta in stipendiemedlen i 
Stipendiet för fackliga studier utomlands. Där finns ett utarbetat system för hantering av 
ansökningar, och kommer en ansökan från folkhögskolehåll är det fortfarande styrelsen som 
hanterar ansökan.   
Lärarförbundets internationella enhet var även ett stort stöd i vårt projekt att lyfta minnet av 
pedagogen Paulo Freire. Avdelningen kunde ta fram en film om Freires frigörande pedagogik samt 
skicka ut ett exemplar av nyutgåvan av De förtrycktas pedagogik till varje folkhögskola tillsammans 
med en nyskapad studiehandledning.  
   
Uppföljning av förslag kring Saco-medlemskap  
Styrelsen lyfte under våren 2021 en oro för vad en eventuell flytt av Lärarförbundet från TCO till Saco 
skulle innebära och fick i uppdrag av årsmötet att lyfta den oron från folkhögskolehåll centralt i 
Lärarförbundet samt verka för att få en plats på de extrakongresser som planerades hösten 2021. 
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Under våren arrangerades en Framtidskonferens på temat där styrelseledamöter från alla 
avdelningar inbjöds att diskutera frågan med ledamöter från förbundsstyrelsen. Vidare fick vi en 
plats med yttranderätt på extrakongressen. Avdelningens styrelse har i alla sammanhang gjort sig 
sedd och hörd. Vi har fått stöd för våra ståndpunkter. Det som hände på vägen var att Lärarnas 
Riksförbund klev in i processen igen vilket gjorde att processen tog en ny vändning. Avdelningen 
representerades vid den extrakongress som pågick under hösten, fördelad på tre tillfällen, av 
ordförande Tomas Rosengren. Beslutet om Saco-medlemskap togs i september av en i princip enig 
kongress. Efter det riktades styrelsens fokus mot att se till att en ny organisation ska ha så pass 
inkluderande medlemskriterier att ingen folkhögskollärare ska exkluderas. Detta har vi lyckats med 
genom hela styrelsen aktiva medverkan vid höstens målkonferenser och god dialog med 
förbundsstyrelsen, men även gemensamt med andra lärargrupper i förbundet som känt samma oro. 
Resan fortsätter under 2022.  
   
Avdelningsstyrelsen Lärarförbundet Folkhögskola, februari 2022  
 
Tomas Rosengren ordförande Lisa Nissen  Ingela Börjesson  
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