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      VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Föreningens och styrelsens berättelse 
 

 
Sammanfattning av verksamheten för 2021 
Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) har genomfört 22 690 deltagarveckor (dv), 5 690 gästnätter 
(gn), samt 1 377 dagsgäster. Merparten av planerad och beslutad verksamhet har verkställts.  
 
Följande händelser var utmärkande för verksamheten i förhållande till tidigare år: 

1. Covid-19 kastade en mörk skugga över verksamheten. Kursgården var i stort sett tom under våren 
och sommaren, med viss återhämtning i mitten av hösten. Vi drev frågan om att 
rörelsefolkhögskolorna skulle få ett särskilt krisstöd och lyckades förmå staten att avsätta 100 
miljoner, av dessa kom 3,2 miljoner till Viskadalen. För skolorna innebar det att alla långa kurser 
kom att genomföras med distanspedagogik medans korta kurser ställdes in. Omläggningen till 
distanskurser har utvecklat såväl digital kompetens som distanspedagogik. Kompetensen att driva 
kurs på distans har utvecklats. Delar av personalen har i viss utsträckning arbetat hemifrån och 
interna arbetsmöten har till stora delar genomförts via nätet. Det innebär att den digitala kompetensen 
har utvecklats i hela organisationen. 

2. Folkhögskolan har fått extra statsanslag för att genomföra yrkeskurser. Med det anslaget startade vi 
en utbildning för undersköterskor i Seglora och påbörjade arbetet med en kurs i yrkessvenska för 
omsorgspersonal i Göteborg. 

3. Vi avslutade ett flerårigt arbete med att bygga en ny folkhögskola åt Fontänhuset. Gyllenhusets 
Folkhögskola blev självständiga januari 2022.  

4. Styrelsen fattade beslut om att påbörja bygget av en ny arbetarrörelsefolkhögskola i Varberg. 
5. Styrelsen påbörjade processen med att skapa ett center i Seglora för nordiskt samarbete för 

arbetarrörelsen, Skagenakademien. 
6. Ett arbete med att göra en grundlig översyn av fastigheten i Seglora påbörjades. Underlaget ska ligga 

till grund för en långsiktig underhållsplan och fastighetspolicy. 
 
 

Föreningen 
Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening, bildad 1928. Föreningens målsättning 
är att bedriva folkhögskole- och annan bildningsverksamhet på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige. 
Verksamheten är uppdelad i tre resultatenheter: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Arbetarrörelsens 
Folkhögskola i Viskadalen och Viskadalens Kursgård. 
 
Styrelsen ansvarar för verksamhet, ekonomi och myndighetsutövning1. För att stärka medlemsföreningarnas 
inflytande och engagemang genomförs halvårskonferens. Inför styrelsen bereder halvårskonferensen 
verksamhetsplan och budget. Löpande styrelseärenden och beredning av styrelsens möten delegeras till 
arbetsutskottet (AU). På styrelsens uppdrag leds verksamhetens verkställighet av skolchef. 
 
 

  

                                                      
1 Rätten att tillämpa omdömes- och behörighetssättning, samt rätten att anordna studiemedelsberättigade kurser. 
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Medlemsorganisationer 
Antalet medlemmar var vid verksamhetsåret slut 74 st. 
ABF Borås 
ABF Halland 
ABF Sjuhärad 
ABF Västra Götaland 
Bollebygds Arbetarekommun 
Borås Arbetarekommun 
Borås S-kvinnor 
Byggnads Väst 
Dyslexiförb. i Västra Götaland 
Elektrikerförbunden Region Väst 
ESP Väst 
Falkenbergs Arbetarekommun 
Fastighetsanst. Förb. Region Väst 
Folkhögskoleföreningen Mimi 
Fritsla Socialdem. Förening 
Fritsla Socialdem. Kvinnoklubb 
GAF 
GS avd. 4 Västra Götaland 
Gislaveds Arbetarekommun 
Halmstads Arbetarekommun 
Handelsanställdas förbund avd. 2 
Handelsanställdas förbund avd. 3 
Handelsanställdas förbund avd. 12 
Handelsanställdas förbund avd. 24 
Horreds Socialdem. Förening 

Hotell & Restaurang. avd. Väst 01 
Hylte Socialdem. Arbetarekommun 
Hyresgästföreningen B.Ä.S.K. 
Härryda Arbetarekommun 
IF Metall Borås 
IF Metall Göteborg avd. 36 
IF Metall Halland avd. 44 
IF Metall Västbo-Östbo 
Kinna Socialdem. Förening 
Kommunalarbetareförbundet 
Kommunal Sydväst 
Kommunal Vänerväst 
Kommunal Väst 
Livs Region Väst 
LO-distriktet i Västsverige 
LO-facket i Alingsås 
LO-facket i Borås 
Makedoniska Riksförbundet i Sverige 
Marks Arbetarekommun 
Målareförbundet avd. 3 Väst 
Målareförbundet avd. 4 
Papper avd. 9 
PRO Bohuslän 
PRO Södra Älvsborg 
Reumatikerdistriktet i Älvsborg 
RSMH Västra Götaland 

SEKO Väst 
S-föreningen för jämställdhet, emot 
hedersförtryck och våldsbejakande 
extremism 
SKFs verkstadsklubb, Studiekommitté 
S-kvinnor distrikt S:a Älvsborg 
Socialdemokraterna i Göteborg 
Socialdemokraterna i Halland 
Socialdemokraterna i Kungsbacka 
Socialdemokraterna i Sjuhärad 
Socialdemokraterna i VGR 
S-studenter, Socialdem.Studentförbund 
SSU Sjuhärad 
Stiftelsen Göteborgsfontänen 
Svenljunga Arbetarekommun 
Socialdem. Arbetarepartiet SAP 
Transportarbetareförbundet 
Transportarbetareförb. avd. 2 
Transportarbetareförb. avd. 3 
Transportarbetareförb. avd. 17 
Transportarbetareförb. avd. 25 
Ulricehamns Arbetarekommun 
Unga Örnar Väst 
Varbergs Arbetarekommun 
Örby Svansjö Socialdem. Förening 

 
Styrdokument och handlingsplaner 
Styrdokument Styrdokument 
Arbetsordning för styrdokument (210531) Personalpolicy (180521)  
Måldokument för VSAF (160418) Inköpspolicy (180517) 
Stadgar (170424) 
Organisationsplan (190826) Handlingsplaner 
Besluts- och delegationsordning (210426) Arbetsordning för handlingsplaner (200309) 
Verksamhetsplan och budget (201217) Krishanteringsplan (191209) 
Representations- och alkoholpolicy (200309) Kommunikationsplan (211021) 
Policy för förstärkningsbidrag (190826) Jämställdhetsplan/åtgärder mot sexuella trakasserier (210304) 
Studeranderättslig policy (190520) Alkohol- och drogpolicy för personalen (191217) 
Kvalitetspolicy (150316) Likabehandlingsplan (210304) 
Integritetspolicy (180827) Introduktionsplan av nyanställda (200518) 
Kursgårdsutvecklingsplan (190826) Riktlinjer för certifierade handledare (200320)                      
Arbetsmiljöpolicy (120611) Handlingsplan mot smittspridning av covid-19 (2021) 
   
Förtroendevalda 
Revisorer  Ordinarie: Christian Teiffel, Ing-Marie Åkesson, samt Oscar Grönesjö godkänd revisor 
Ersättare: Ulla Krok, Cristina Nichta. 
Valberedning  Ordinarie: Bengt Forsling, sammankallande, Krister Andersson, tom 211123, Maria Blomgren, 
from 211123, Anna Tomander (tom 23/11), Carina Olsson (from den 23/11). 
Ersättare: Calle Sundstedt, Anna-Lena Magnusson 
 
Styrelsen 
Ledamöter:  Pauli Kuitunen, ordförande/ledamot tom 210426, Ingrid Andreae, ordf. from 210426. Anna 
Palmér vice ordf. tom 210426, Magnus Persson. Vice ordf. fr.o.m 210426, Katarina Norgren,  
2:e vice ordf, Daniel Hell, Therese Stoltz, Maarit Johansson. 
Ersättare i styrelsen:  Jessica Sahlström, Adrian Manucheri (tom 210426), Sofia Hvittfeldt, Benny Rybeck, 
Jeanette Fredriksson, Henrik Andersson (tom 210426). 
Adjungerade i styrelsen:  Joakim Hjelm, skolchef, Magnus Linder, bitr. skolchef, Ulrika Nilsson Everingham, 
ekonomichef. 
 
Personal- och studeranderepresentanter:  Laura Moradi, Sonia Eriksson, Maria Dimander, Odessa Koppfeldt 
(vt), Raniah Assawi (vt), Isabelle Högbacka (ht), Jonatan Pinto (ht). 
Arbetsutskottet:  Pauli Kuitunen (tom 210426), Ingrid Andreae, Anna Palmér (tom 210426), Magnus Persson, 
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Katarina Norgren. Adjungerade tjänstemän var: Ulrika Nilsson Everingham, Joakim Hjelm och Magnus 
Linder. 
Kostnaden för styrelsen var 387 000 (2020 var kostnaden 96 000, uteslutande digitala möten) 
 
Under kalenderåret 2021 genomfördes sju protokollförda styrelsemöten varav föregående styrelse svarar för 
det första. Följande frågor behandlades: 

- Förberedelser av årsmöte 
- Mötesplan för 2021/22 
- Hantering av covid-19 
- Internatbidrag och krisstöd till kursgården 
- Regionens bidrag till folkhögskolan 
- Genomgång av styr- och policydokument 
- Konstituering, val av vice ordförande, firmatecknare och tillsättande av arbetsutskott 
- Genomgång av styrdokument 
- Verksamhets- och budgetdirektiv för 2022 
- Utvärdering av läsåret 2019/20 
- Förberedelser och genomförande av årsmötet och halvårskonferens 
- Budget och verksamhetsplan för verksamheterna 2021 

 
Personal 
Antalet heltidstjänster under 2021 var 59. Motsvarande siffra för 2020 var 59. 

Verkställande ledning och ledningsgrupp 
Styrelsen delegerar ansvaret för verksamheten till skolchef (Joakim Hjelm). Verksamheten har två rektorer 
med olika ansvarsområden (Magnus Linder och Saied Roshan), platschef för kursgården 
(Monica Lember) samt ekonomichef (Ulrika Nilsson Everingham).  
 
Styr- och driftsråd. 
För löpande samordning samlas arbetsledande personal i ett styr- och driftsråd. Utöver skolchef, rektorer, 
platschef och ekonomichef, ingår: Frida Mårtensson, receptions- och bokningsansvarig, Aino Lassila, 
kökschef, Veronica Wannberg, linjeföreståndare för Centrum För Välfärd (CFV), Ann-Charlotte Hernborg, 
studierektor för rörelseknutna kurser och Björn Elgquist, studierektor/pedagog för allmän kurs och 
arbetsmarknadskurser. 

Lärare och stödpersoner 
Sarah Al-Janabi, Rasmus Andersson, Susanne Axelsson, Theodor Bjursell, Sofia Bohlin, Sebastian Borssén, 
Katarina Bosetti Kristoffersson, Sölvi Brädefors, Ulf Dahlberg, Sara Dahlgren Karlsson, Björn Elgquist, Lina 
Forsberg, Carl-Gunnar Haglund, Mikael Hallén Palmér, Kristina Hedmark, Ann-Charlotte Hernborg, Ylva 
Hultén, Mehdi Hosseini, Talat Ibrahim, Sanna Larsson Alm, Susanne Lihav, Matilda Liljedahl, Johan Lindal, 
Johan Magnusson, Natalia Merino Torres, Eva Moberg, Laura Moradi, Hans Nyberg, Fredrik Olsson, Emma 
Strid, Marianne Westin, Veronica Wannberg, Johan Veghed, Ragna Trost,  
Christine Jeppsson, Alexander Forsblad, Elisabeth Falkelöf, Elizabeth Neale, Karin Eriksson, Anna Bokinge, 
Josse Andersson, Bahram Farrokhmanesh, Reyhaneh Tajgardoun, Agnes Roxström, Felix Wåhlin, Mikael 
Lagnebrant, Ann Malmberg, Johanna Potter, Patrik Palm, Eva Simmons,  
Hannes Lindkvist, Joakim Eriksson, Ellinor Albrektsson samt Marianne Lööf, samordnare på Mimi 
folkhögskola.  
Utöver ovanstående tillkommer timlärare och certifierade handledare2. 
 
Bibliotekarie och kurator 
Adam Netzén, bibliotekarie/lärare och Elisabet Almegren, kurator. 
 

          Administration och IT 
Marie Karlsson, Maria Dimander, Carin Carlström, Gun-Marie Nilsson, Ida Andersson, Anna Sekely, 
Simone Bringfeldt, Lourette Griphem, Agnes Tångvik och Susan Ghanayem.  
Utöver ovanstående tillkommer timanställda. 

                                                      
2 Utöver egen tillsvidareanställd personal tillkommer, av VSAF godkända (certifierade), undervisande handledare från 
medlemsorganisationerna motsvarande 9,3 heltidstjänst i undervisning. (2020 var motsvarande siffra 9,9). Utöver detta tillkommer 
vikarier och visstidsanställda. 

mailto:anna.bokinge@vsaf.nu
mailto:anna.bokinge@vsaf.nu
mailto:josse.andersson@vsaf.nu
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Städ och vaktmästeri 
Lars Andervang, Linus Johansson, Tommy Johansson, Mika Moilanen, Hakima Kaddiri, Kahlid Essadiki 
och Sarah Wåxberg.  
Utöver ovanstående tillkommer timanställda. 
 
Kök 
Azar Mohammadiyeh, Carina Bülow, Magnus Forsberg, Sonia Eriksson, Britt Christensen, Carina Karlsson 
och Aino Lassila. 
Utöver ovanstående tillkommer timanställda. 

 
Jämställdhetsintegrering. 
Att verka för jämställdheten mellan könen är ett av verksamhetens huvuduppdrag. Det arbetet genomsyrar 
hela verksamheten, allt från kursverksamhetens innehåll till personalpolicy och jämställdhetspolicy. 
Jämställdhetsfrågan är integrerad i alla kurser därtill genomför vi ett antal kurser som mer specifikt behandlar 
frågan om jämställdhet. Personalsammansättningen per 31 december 2021 kan sammanfattas med följande 
siffror:  
Ledningsgrupp och arbetsledare: Män 40 procent och kvinnor 60 procent.  
Pedagogisk personal: Män 38 procent och kvinnor 62 procent.  
Övrig personal: Män 32 procent och kvinnor 68 procent.  
Vid lönesättning tillämpas partssammansatt lönekartläggning. 
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Måldokument och verksamhetsplan för VSAF 2021 
 
Mål Utfall 

Måldokument  

Målbild:  

VSAF ska vara det ledande bildningscentret för 
arbetarrörelsen i Västsverige. 

VSAF är idag det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige. 

VSAF ska på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige 
omsätta gällande förordning för folkbildningen till 
verksamhet. 

VSAF har hög måluppfyllelse i  att förena den västsvenska arbetarrörelsens 
vilja och statens förordning för folkhögskolan. 

Genomförande idé  

VSAF ska upprätthålla tät och kontinuerlig samverkan 
med medlemsorganisationerna. 

Mycket görs, men mer kan göras för att utveckla samverkan med 
fler medlemsorganisationer. 

Verksamheten inom VSAF ska samordnas. Samordningen sker och utvecklas, men mer kan göras. 

VSAF ska verka för samordning av arbetarrörelsens 
studieverksamhet i Västsverige. 

Studiesamarbetet mellan VSAF och arbetarrörelsens olika delar är bra. 
Det möjliggör ytterligare och bättre samordning. 

Riktlinjer  

Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet 
från kursdeltagare och personal. 

Kursdeltagarna för kontinuerliga samtal med kursansvariga lärare och 
rektorer om utformningen av verksamheten. Studerandekårer finns på 
enheterna i Göteborg och Seglora. Kursdeltagarna har representation i 
styrelsen för VSAF och i skyddskommittén. Den dagliga dialogen och 
arbetsplatsträffarna är grunden för personalens delaktighet. Utöver dessa 
genomförs samråd och överläggningar med de fackliga organisationerna. Tre 
fackliga representanter är adjungerade till styrelsen för VSAF. 

Verksamheten utgår från arbetarrörelsens 
grundvärderingar. 

Hög måluppfyllelse. 

Verksamheten ska inspirera och främja idéutveckling 
inom arbetarrörelsen. 

Fackliga kurser, kurser med S i väst, GAF, Aip samt Tiden, bidrar i hög 
utsträckning till idéutveckling inom arbetarrörelsen. Samarbetet med 
organisationer som verkar mot hedersförtryck har också varit betydelsefulla. 

Internatkursverksamhet ska företrädesvis och i 
huvudsak bedrivas vid kursgården i Seglora. 

I stort sett förläggs alla internatkurser i VSAFs regi vid kursgården i Seglora. 

Verksamhetsplan 2021  

Styrelsens verksamhets- och budgetdirektiv  

Verksamhetsplanen utgår från måldokumentet. Verksamheten följer måldokumentet med hög grad av måluppfyllelse. 

50 procent av ordinarie statsanslag ska användas till 
rörelseknutna kurser och 50 procent till kurser som 
motverkar utbildningsklyftan. 

Utbildningsklyftan upptog 69 procent av statsbidragen, rörelseuppdraget till 
31 procent. 2019 var motsvarande siffror 71 procent och 29 procent. 

 

Följsamhet mot regeringens utvidgning av 
folkhögskolan. 

Under 2021 konsoliderade vi vår nivå av ordinarie statsanslag. Vi ökade 
med 1 200 dv knutna till Mimi(Gyllenhuset) Folkhögskola. Arbetarrörelsens 
Folkhögskola i Viskadalen tilldelas ett särskilt yrkesanslag om 248 dv. Det 
möjliggjorde starten av undersköterskeutbildningen. AFiG tilldelades ett 
särskilt yrkesanslag om 250 dv. 

Öka beläggningsgraden och verksamheten vid 
kursgården. 

Trots ännu ett år med påverkan av covid-19 ökade beläggningen på 
korttidsinternatet från fyra procent till sex procent. 
Dagsgäster/externatdeltagare ökade från 939 dv till 1377 dv. Vandrarhem- 
och långtidsinternatet sjönk från 33 procent till 31 procent. 

Prioritera investeringar i kursgården. Renovering av biblioteket har påbörjats i form av braskamin, ny 
vattenreservoar, ramp till Ladan etc. till ett värde av 1 900 000 kronor. 
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Strategiskt- och långsiktigt arbete  

Stärka VSAFs roll inom arbetarrörelsen i Västsverige. VSAF har fortsatt att arbeta efter fastställd inriktning. Vi har prioriterat den 
regionala nivån både fackligt och politiskt. VSAF har flyttat fram sin position 
inom arbetarrörelsen i Västsverige. 

Utveckla studiesamarbetet med arbetarrörelsen i 
Västsverige. 

Vi har lyft den regionala studieverksamheten, stärkt studiearbetet med de 
socialdemokratiska distrikten. Tillsammans med ABF understödjer vi  arbetet 
med både en facklig och politisk studiekommitté.  

Genomföra högkvalitativa kurser som syftar till att ge 
vuxna ur arbetarklassen en andra chans till utbildning. 

Vid Järntorget bedrivs kurser som syftar till gymnasiebehörighet. Vid Andra 
Långgatan bedrivs kurser för Mimi Folkhögskola samt arbetsmarknadskurser. I 
Seglora genomförs yrkesinriktade kurser till socialpedagog, polispreparand och 
undersköterskeutbildning. Kurserna håller hög kvalité, antalet godkända 
gymnasiebehörigheter respektive antalet som får arbete är mycket höga. 

Bibehålla skattebefrielsen för kursgården, 80 procent 
av kursgårdens gäster måste komma från egna 
aktivitet- eller medlemsföreningar. 

Andelen externa gäster var 2021, 11 procent. 2020 var motsvarande siffra 5 
procent. 

Utveckla och stärka Föreningen Arbetarrörelsens 
Folkhögskolor (FAF). 

VSAF har varit drivande i utvecklingen av FAF. Föreningen består av 17 
skolor. Vi bidrar med att öka den rörelseknutna verksamheten inom 
arbetarrörelsens folkhögskolor. En gemensam lärarfortbildning för att stärka 
arbetarrörelseprofilen är på plats. Vår skolchef ingår i styrelsen. 

Arbeta politiskt för att rörelsefolkhögskolornas intressen 
med prioritering på Västsverige. 

Vi arbetar för att rörelse- och de offentliga folkhögskolorna ska behandlas 
lika. Ett samarbete har inletts med S i Västra Götalandsregionen (VGR) för att 
utforma en gemensam folkhögskolepolitik.  

Bistå den förortsfeministiska rörelsen att bygga 
folkhögskola. 

VSAF har bidragit med att anordna seminarier, distanskurser. I samverkan 
med Frizonen genomför vi en skrivarkurs och tillsammans med Varken hora 
eller kuvad driver vi en terminskurs om hedersförtryck.  

Övergripande arbete  

Anpassa verksamheten till covid-19. En krisgrupp beståendes av ledningsgrupp med huvudskyddsombud har i 
samverkan med skyddskommitté och arbetsplatsträffar utformat arbetet mot 
covid-19. Arbetet har utgått från fastställda handlingsplaner som uppdaterats 
ett antal gånger. I stort sett har verksamheten genomförts utan smittspridning 
och merparten av kurserna har genomförts.  

Inom givna ingångsvärden för Arbetarrörelsens 
Folkhögskola i Viskadalen genomföra 10 640 
dv  

Arbetarrörelsen Folkhögskola i Viskadalen genomförde 10 673 dv. 

Inom givna ingångsvärden för Arbetarrörelsens 
Folkhögskola i Göteborg genomföra 6 978 dv. 

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg genomförde 7 283 dv. 

Inom ramen för Gyllenhusets Folkhögskola 
genomföra 3 200 dv. 

Gyllenhuset bytte namn till Mimi Folkhögskola och genomförde 3 200 dv. 

Genomföra arbetsmarknadsutbildningar om 2 000 dv. 2021 genomfördes 663 dv för Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) 
och 831 dv för Svenska från dag 1 (SFD1).  

Inom ramen för yrkesanslag genomföra 1 300 dv. AFiG började med sin yrkessvenska inom vård i mitten av november med 16 
deltagare, vilket innebar cirka 40 dv.  

Begränsa mängden överveckor till max 2 000 dv. Under 2021 blev det inga överveckor utan vi fick ersättning för all genomförd 
verksamhet. 

Faddra Gyllenhusets Folkhögskola fram tills de blir 
egen folkhögskola. 

Det blev klart under 2021 och blev 1/1 2022, Mimi Folkhögskola. 

Översyn och uppföljning av policydokumenten. Arbetet med fastighetspolicyn har påbörjats. 

Erbjuda administrativt stöd till medlemsföreningarna 
och närstående organisationer. 

Vi arbetar med att hjälpa medlemsorganisationerna med anmälningar, 
statistik, utskick, inbjudningar, kallelser och tryckmaterial. VSAF 
administrerar Socialdemokraternas studiekommitté i Västsverige. 

Utveckla temat Social hållbarhet i hela verksamheten. 
Ge förutsättningar för att frågan om hedersförtryck 
lyfts in i långa kurser samt specifika distanskurser. 
Satsningen kräver speciell personalfortbildning. 

Vi genomförde en distanskurs om hedersförtryck, I hederns namn. 
AFiG genomförde en fortbildningsdag i början av hösten med all personal i 
ämnet Social hållbarhet med koppling till Agenda 2030. 
Frågan om hedersförtryck har behandlats på våra yrkeskurser. 
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Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i 
Göteborg (AFiG) 
Kurser som motverkar utbildningsklyftan 

 
Allmän kurs   
Kurserna genomfördes i lokalerna vid Järntorget. De vänder sig till de som vill läsa in grundläggande 
behörighet samt skaffa sig medborgerlig bildning grundad på arbetarrörelsens värderingar. De allmänna 
kurserna bedrivs tematiskt utifrån den planeringen och de lokala målen, som deltagare och lärare gemensamt 
arbetade fram. Kurserna; Människan, Samhället och Världen, motsvarar samhällsvetenskaplig linje på 
ungdomsgymnasiet. Bro-kursen är en gymnasieförberedande kurs som vänder sig till de som av olika skäl 
behöver bättra på sina kunskaper för att kunna läsa en gymnasieutbildning. Främst vänder sig denna kurs till 
deltagare som inte har svenska som modersmål. Kurserna har en individuell anpassning av svenska, engelska 
och matematik vad det gäller svårighetsgrad. Deltagarna i de allmänna kurserna kan studera på AFiG ett till 
fem år beroende på studiebakgrund. 
 
Undervisningen har under året påverkats av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Större 
delen av vårterminen utfördes på distans via det digitala verktyget Zoom. Och även om några få deltagare 
gled bort och de flesta hellre hade velat studera på plats, blev de generella studieresultaten trots allt goda. Vi 
kunde även hålla en klassvis sommaravslutning i skolan.  
 
Under hösten lämnade vi PingPong som vi använt tidigare och gick över till det pedagogiska verktyget 
Google Classroom. Det gick friktionsfritt och såväl lärare som deltagare har uppskattat användarvänligheten. 
När terminen började hade vi undervisningen på plats fram till en vecka in i december, då smittspridningen 
gjorde att vi tvingades ut på distans fram till jullovet. Under hösten var utmaningarna större än andra år, då 
frånvaro på grund av symptom och sjukdom varit högre hos lärare och framför allt deltagare. Den sociala 
friktionen har också varit tydligare och konflikterna var fler, vilket gjort att vi fått arbeta hårdare med 
arbetsmiljön. Det är dock en erfarenhet skolan delar med andra folkhögskolor tiden efter pandemin. Arbetet 
med den psykosociala miljön gav resultat och när jullovet kom, kunde både personal och deltagare se en 
positiv utveckling, vilket gjorde att alla såg 2022 an med tillförsikt. 
 
Resursteamet   
Skolans resursteam är ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog och 
studierektor. Arbetsmetoden teamet använder sig av har lett till tidigare och mer kalibrerade insatser som ökat 
välmående och minskat frånvaron på skolan. Under året har vi gjort ytterligare förändringar för att fånga 
deltagarnas behov redan i antagningsprocessen och ett stort antal deltagare fick ett individuellt erbjudande om 
kontakt med resursteamet redan under höstterminens första veckor. Regelbunden uppföljning av samtliga 
deltagare har genomförts tillsammans med lärarlagen, vilket lett till att skolan kunnat fånga upp deltagare och 
vidta rätt individuellt anpassade åtgärder på ett tidigt stadie. Detta har varit till stor hjälp för att begränsa 
negativa konsekvenser av perioder med distansundervisning. Under året har en mängd olika insatser 
genomförts i individuella kontakter; specialpedagogiska kartläggningar, kontinuerligt specialpedagogiskt 
stöd, studie- och yrkesvägledning, kurativa samtal, uppföljande samtal kring konflikter, frånvaro, 
studieplanering och hälsa.  
Klasserna har även träffat resursteamet och fått information om teamets funktion på skolan, studie- och 
yrkesrelaterade frågor, studieteknik och information om verktyg för att klara av distansstudier. 
 
Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) 
Skolan har i samarbete med Arbetsförmedlingen en 13 veckor lång förberedande kurs för arbetssökande över 
18 år. Syftet är att öka deltagarnas utbildnings- och jobbmöjligheter. SMF ger arbetslösa en väg in i studier. 
Efter avslutad kurs har deltagarna möjlighet att fortsätta på allmän kurs på grundskole- eller gymnasienivå 
och kan då tillgodoräkna sig dessa studier. Många fortsätter också i studier på andra sätt inom 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar. De får kursintyg och studieplan efter avslutad kurs. 
Totalt deltog 51 personer (beräknat på dag 15 av kursen) under 2021 fördelat på två kursstarter, en på våren 
och en på hösten. Cirka 10 deltagare tackade ja till att fortsätta studier på AFiG och 15 stycken antogs till 
studier på Komvux och några fick arbete.  
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Svenska från dag ett (SFD1) 
Syftet med kursen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under perioden som                   
asylsökande och att de ska få möjlighet att lära sig grunderna i svenska språket samt bekanta sig med hur det 
svenska samhället fungerar. Vi utformar lektioner efter deltagarnas önskemål. Ibland har de specifika frågor 
om svenska samhället och då tar vi upp det i undervisningen.  
 
Under vårterminen hade vi både en grupp på plats i vår lokal på Andra Långgatan, och en grupp på distans. 
Främsta anledningen till att vi hade en distanskurs var att minska risken för smittspridning. De som hade allra 
störst behov av stöd kom till skolan. De som kunde lite mer svenska deltog på distans och klarade det men det 
var en stor utmaning för många. Vissa som tyckte att det var för svårt med distans gick över till gruppen på 
plats. Alla var välkomna på avslutningen i Slottsskogen. 
 
Under höstterminen hade vi all undervisning på plats, på Järntorget. I början av terminen hade vi relativt 
många deltagare på varierande nivå och därför valde vi att dela in dem i två grupper utifrån deras kunskaper i 
svenska. Under höstterminen blev det bättre socialt för deltagarna eftersom de kunde träffa andra deltagare 
från Allmän kurs på Järntorget. Vi ser också att det är en förbättring att alla kan studera på plats. Det är extra 
viktigt för den här målgruppen. 
 
Vi har aktivt sökt efter deltagare på olika asylboenden samt genom kontakt med olika frivilligföreningar som 
arbetar med asylsökande. Vi har anpassat lektionstiderna för att ta hänsyn till lunchtiderna på asylboende. 
Några deltagare som bor på asylboende i Kållered kunde inte fortsätta på kursen då de inte har fick busskort 
från Migrationsverket, eftersom de ombads att söka en skola i den kommun som de bor i. Dock ligger de 
närmaste skolorna i Göteborg, bland annat Arbetarrörelsens Folkhögskola. 
 
Vi har försökt att underlätta för såväl män som kvinnor att börja på kursen, genom att säga att de kunde ta 
med sig sina barn ifall de inte hade någon annan tillsyn. Trots detta var det övervägande män som har gick 
kursen.  
                
Yrkessvenska med vårdinriktning  
Efter mycket ansträngning och kontakter med Göteborgs stad kunde vi starta en kurs i Yrkessvenska med 
vårdinriktning på grundnivå. Kursen vände sig till timanställda och vikarier inom vårdsektorn och 
hemtjänsten. Två lärare med erfarenheter från vården anställdes i början av oktober. 
Kursen marknadsfördes och lärarna arbetade fram en kursplan för att möta behovet hos deltagarna och deras 
arbete inom vården. Kursen startade den 15:e november med 16 deltagare. 
Deltagare har varit väldigt ambitiösa och intresserade av innehållet i kursen.  
Under varje lektion tog vi upp ett fall från deras arbete, där vi bland annat pratade om olika problem som till 
exempel hur man kan fixa en hörapparat eller hur man felanmäler något som man observerar hos brukaren. 
Vi tog också upp vanliga sjukdomar, som till exempel grå starr och diskuterade hur man kan upptäcka att en 
brukare lider av någon specifik sjukdom, samt var kan man hitta rätt information om den hos Vårdguiden, 
1177.  
 
I utbildningen har vi använt kursboken "Yrkessvenska i Vård och omsorg" Cattrin Hurtig som grund för att 
förbättra deltagarnas yrkessvenska i tal och skrift. 
 
Kvällskurs (Särskild Kurs) 
Då många jobbar dagtid och inte har möjlighet att studera på heltid, har vi fortfarande särskilda kurser på 
kvällstid för de som behöver komplettera sin gymnasiekompetens i matte 1b och 2b, engelska 5 och 6 och 
svenska 2 och 3. De här kurserna har varit eftertraktade, och har tillgodosett ett behov som övriga 
vuxenutbildningen inte mött upp.  

 
Kulturprojekt 
Under 2021 har nätverket, Folkbildning och Kultur i Samverkan (FOKIS), alltså samarbetet mellan 
kulturinstitutionerna och folkhögskolorna, löpt på men i nedbantad version på grund av covid-19. Vi har 
besökt Röda Sten och Folkteatern, samt beviljats stöd från FOKIS-nätverket för att utveckla två olika projekt. 
Det första är ett samarbete mellan drama- och teaterpedagogerna på skolorna och kulturinstitutionerna inom 
nätverket. Därefter ska olika aktiviteter och event kunna arrangeras för folkhögskoledeltagarna och andra 
lärare inom ämnet, Drama som ett pedagogiskt verktyg.  
Det andra projektet är ett samarbete mellan Angereds Teater och Bro-kursen. Klassen ska vara med i 
repetitionsprocessen av föreställningen Hemma hos och medverka i olika typer av workshops och 
redovisningar på skolan baserade på pjäsen.  
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Hälsa på skolan   
Skolans hälsotimmar är något som från början var ett projekt initierat av VGR, men sedan det upphörde haft 
sin fortsättning i skolans egen regi. Pandemin och distansundervisningen gjorde att hälsotimmarna var på 
paus under vårterminen. När deltagarna återkom till skolan under hösten har vi fortsatt vårt hälsoarbete. Då 
kunde deltagarna välja mellan sex olika aktiviteter som de fullföljde under sju veckor, med 80 minuter per 
vecka. Deltagarna har bland annat fått promenera, spela fotboll, arbeta med olika kreativa projekt, spela 
brädspel, utöva drama, yoga, samt bakat och lagat mat. Vi hade även en välbesökt friluftsdag där vi umgicks 
och spelade racketsporter tillsammans. 
Utöver de vanliga aktiviteterna, har varje hälsoaktivitet under hösten fått en föreläsning i Sexualitet, samtycke 
och relationer. Lektionen har syftat till att stärka deltagarnas kunskap om sexuell hälsa, hälsosamma 
relationer, och samtyckt sex. Vi har utifrån fallstudier diskuterat hur man kan förhålla sig till olika situationer 
som kan uppstå i förhållande till sexualitet och relationer. Fallstudierna har lyft frågor om hiv, olika mycket 
lust i en relation, barns sexualitet och hedersnormer. 
 
Fontänhuset 
Skolan har ett samarbete med Fontänhuset i Göteborg, där deras medlemmar erbjuds folkbildning genom att  
prova på att studera och förnya sina kunskaper. Vi utformar studierna utifrån medlemmarnas intresse och 
behov.  
Spridningen av covid-19 gjorde att vi under våren 2021 provade att ha kursen på distans, något som var svårt 
att genomföra. Målgruppen trivdes inte och hade svårt att följa undervisningen på distans.  
Under höstterminen, med utgångspunkt i tidigare erfarenhet genomförde vi kursen i Fontänhusets lokaler 
med färre antal deltagare, 10 stycken. På detta sätt kunde vi garantera en god miljö och distansering i 
förhållande till smittspridningen. Kursen genomfördes tematiskt och kombinerade inne- och utelektioner. När 
Coronarestriktionerna blev färre kunde vi genomföra utställningar på Fontänhuset med temadagar som; FN:s 
miljömål och Nordiska litteraturveckan, Kura Gryning. 
 
Arbetsmiljöarbete och studerandeskyddsombud 
Arbetsmiljöarbetet har under året haft fokus på covid-19 och pandemin, samt hur det påverkat verksamheten 
både för studerande och personal. Verksamheten har anpassats efter de rekommendationer och krav som 
kommit från regering och myndigheter. Anpassningarna trappades upp i takt med att smittspridningen ökade 
och kulminerade med att undervisningen gick på distans, detta för att minska risken för smittspridningen 
bland personal och deltagare. Under året har det genomförts utbildning för skolans studerandeskyddsombud. 
Två valda studerandeskyddsombud från varje klass, inklusive Framtidsspår, har genomgått en anpassad 
tredagars skyddsombudsutbildning. I samband med utbildningen inrättades ett skyddsråd som ska fungera 
som ett forum för studerandeskyddsombuden. Skyddsrådet sammanträder var tredje vecka under paraplyet av 
de kommittéer som skolan har. Ett skyddsombud har deltagit i de skyddskommittésammanträden som varit 
under året. Studerandeskyddsombuden har varit med och gått skyddsrond på skolan. 
 
Framtidsspår  
Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan SDF Angered, VGR, Göteborgs stad, 
Ljungskile Folkhögskola, AFiG, Göteborgs Räddningsmission, ARVux, Sankt Lukasstiftelsen i Göteborg, 
KFUM Göteborg och Reningsborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att under ett och samma 
tak stötta unga vuxna för att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. 
Första februari 2021 flyttade IOP Framtidsspår in på Järntorget 7 våning 3. Lokalerna hyrs av 
Järntorgskvarteret. Ett samarbete med Göteborgs Föreningscenter finns också i planeringen då lokalerna finns 
i anslutning till GFC.   
 
 
Under år 2021 har 51 unika individer varit inskrivna på Framtidsspår. Då verksamheten är sömlös, vilket 
innebär att deltagarna hoppar in i befintlig klass och kan vara inskrivna till dess de är klara med studierna 
utan att hänsyn tas till antal läsår. Flertalet av de som varit inskrivna 2021 är fortsatt inskrivna under 2022. 

 
Under året 2021 har vi med hjälp av GR tagit fram en programteori för att beskriva IOP Framtidsspårs idé. 
Syftet har varit att analysera verksamheten för att få syn på framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter, 
samt att använda materialet till att informera om IOP Framtidsspår till andra intressenter. 

 
Under hösten 2021 möjliggjordes en studieresa till Polen i Förintelsens fotspår. Den utmynnade i en 
utställning till vilken parter och samverkanspartners bjöds in. Resan bidrog till en starkare sammanhållning 
bland deltagarna vilket har lett till en ökad närvaro i skolan. 
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          Kvalitetsarbetet 
En väsentlig del av utvecklingen av kvalitén är studerandeinflytandet (se egen rubrik nedan). 
I respektive kurs finns uttalade mål för gruppen såväl som för varje deltagare sammanställda i det vi kallar 
Lokala mål. Allt som rör skolans långa heltidskurser finns reglerat i kursramarna som arbetas fram och 
beslutas av Kursrådet. Frågan om kvalitetsutveckling är ett inslag på lärararbetslagens träffar såväl som APT-
möten. Särskilda aktiviteter genomförs inför starten av läsåret samt under läsårets gång där samtliga lärare är 
involverade för att peka ut färdriktning i verksamheten och för kontroll av att planen följs. Vid behov 
revideras planerna. Utvärdering av verksamheten i de långa kurserna är en process som pågår under hela 
studietiden i respektive kurs, genom enskilda och gruppvisa samtal. 
 
En viktig del i skolans pedagogiska arbete är feedback till deltagarna samt stödja dem i deras studiesituation 
genom ett större utvecklingssamtal, vilket genomförs en gång per läsår. Detta kombineras med mindre samtal 
i respektive ämne, genom lärarlagen eller resursteamet. Samtliga lärare satt under vecka sex på vårterminen 
och diskuterade var och en av skolans deltagare och deras studieförmåga. Detta görs alltid utifrån 
Folkbildningsrådets omdömeskriterier, som sedan ligger till grund för utvecklingssamtalen.  
Samtidigt som pedagogerna hade konferens deltog deltagarna i en facklig grundkurs anordnad av LO-
distriktet. 

 
Deltagarna medverkade i en nätbaserad deltagarutvärdering under våren.  
Vi har haft fyra ämneskonferenser under året 2021, där berörda pedagoger diskuterar och utvärderar 
kurslitteraturen, arbetsmetoder, nivån på undervisningen samt innehållet i teman och kurser. 
Under året har två pedagoger genomfört kursen Folkbildningens idé och praktik, för att stärka sin och skolans 
relation till folkhögskolans arbetssätt och tradition. Två pedagoger har även studerat Svenska som 
andraspråk, grundkursen, i syfte att kunna möta ett allt större behov hos våra deltagare. 
 
Studiesocialt arbete  
Under året har även samarbetet med och mellan lärarassistenter stärkts. Där utvecklades även gemensamma 
arbetsmetoder och bemötande av deltagare med särskilda behov. 
Under höstterminen arbetade vi att stärka vår närvaro i korridorer och på raster i ambition att utveckla det 
relationella och jobba preventivt mot de ökande antal konflikter som vi erfor under inledningen av arbetsåret. 
Vi har även arbetat aktivt för att få professionell handledning. Detta arbete kommer dock inte sjösättas förrän 
till våren 2022. 
 
Vi erbjuder stöd i matematik de flesta eftermiddagar. Stödet ligger utanför lektionstid och har funnits både 
via Zoom och på plats i skolan, för att vara tillgängligt för alla, även under distansperioden. För att bemöta 
den mer psykologiska aspekten av matematiksvårigheter och "matte-ångest" har vi infört en kurs som kallas 
Matte för skräckslagna där fokus ligger på att jobba med grunderna i en prestigelös miljö, utan krav på 
förkunskaper. Kursen ges som ett alternativ eller komplement till de behörighetsgivande matematikkurserna. 
Under hösten arrangerade vi en fortbildningsdag på temat matematiksvårigheter och bjöd in lärare från flera 
andra folkhögskolor. Vi tog del av en föreläsning tillsammans och utbytte erfarenheter mellan skolor. 
 
Studerandeinflytande 
Den viktigaste arenan för studerandeinflytande är klassmötet. Varje vecka träffas klassen i något som kallas 
Demokratitid för att gå igenom situationen på skolan och i klassen med klassansvariga pedagoger. Deltagarna 
är tillsammans med kursansvariga och studierektor representerade i Kursrådet som har sammanträtt vid sex 
tillfällen under året. Man har arbetat med kursramarna, tillsatt kommittéer samt beslutat över det ekonomiska 
anslaget som deltagarna förfogar över. 
 
I respektive kurs har deltagarna utsett två skyddsombud och samtliga har gått studerandeskyddsutbildning. 
Dessa skyddsombud har deltagit i skyddsronderna och skyddskommittémöten och deras förslag har bidragit 
till några förändringar i skollokalen. Studerandekåren på skolan har mötts regelbundet och har representation 
i skolans styrelse. 
Under våren när skolan varit på distansstudier minskade ytorna för det traditionella studerandeinflytandet och 
deltagarnas röster har mestadels fångats upp i de befintliga klasserna på Zoom och i dialog med studierektorn. 
Under hösten återupptogs arbetet med studerandeinflytande och deltagarna representerades även på 
styrelsemötet i Norge. 
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Lokaler 
Lokalerna vid Järntorget delas mellan AFiG och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. 
Dessutom tillkommer studiehemmet där medlemsorganisationer eller annan närstående organisation bedriver 
bildnings- och mötesverksamhet. Bland annat har GAF3 och ABF Göteborgs programenhet genomfört en 
lång rad studiecirklar. Dessutom har Runö folkhögskola och Socialdemokraterna, SSU, SFTS, S-studenterna, 
S-kvinnor, Almas bokcirkel, Chilenska föreningen med flera, haft kurser och möten på skolan. 
När det gäller lokalerna på Andra långgatan 29 har skolan under året haft två parallella verksamheter i 
lokalen; Mimi Folkhögskolas tre allmänna kurser och AFiGs SMF-kurs. 
 
Bibliotek 
Biblioteket har stramat upp sitt tidskriftsurval och sagt upp flera mindre lästa tidskrifter. I övrigt har arbetet 
fortsatt med att laga, plasta och gallra beståndet samt ordna katalogen. Inköp har begränsats till direkta 
förfrågningar från lärare som bedömts vara viktiga för undervisningen. 
Höstens författarbesök med Sara Lövestam genomfördes 19 november 2021, som en del i den Nordiska 
litteraturveckan. Detta kombinerades med en öppen scen där deltagarna läste egna texter och spelade musik.  
Biblioteket är fortsatt en viktig resurs i deltagarna studiearbete. Där såväl litteraturen som studieplatserna är 
väl använda. 
 

 
Gyllenhusets Folkhögskola  

               
Förord 
Då var fjärde året till ända som statsbidragsberättigad försöksverksamhet tillsammans med AFiG och övriga 
huvudmän, fontänhusen i Sverige samt Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg. Ett intensivt och lärorikt år som 
avslutades med det glädjande beskedet att vi från och med första januari 2022 driver en självständig 
folkhögskola. 
 
Styrelsemöten 
Under året har vi haft nio protokollförda styrelsemöten. 
 
Två dagar på Nääs fabriker i Tollered 22-23 februari  
Den 22 och 23 februari 2021 samlades styrelsen och delar ur personalen på Nääs fabriker i Tollered. Vi 
färdigställde en ny ansökan inför att bli en självständig folkhögskola 2022. Denna skickades in digitalt den 25 
februari och bestod av ansökan samt bilagor. Där hölls även ett styrelsemöte där det bland annat beslutades 
att namnet på folkhögskolan ska vara Mimi Folkhögskola. 
 
En heldag på Hotell Kusten den 28 maj 
Vi hade en intensiv dag på Hotell Kusten där styrelsen och vår nya personalgrupp samlades för presentation 
på förmiddagen. Efter lunch samlades personalen för att lära känna varandra mer och samtala om det 
kommande arbetet på skolan under hösten och hur arbetslagen skulle kunna se ut. Styrelsen hade ett 
styrelsemöte och senare på eftermiddagen återsamlades hela gruppen. Där vi fick en presentation av 
Fontänhusrörelsen och hur man arbetar på Fontänhuset Göteborg. 
 

  

                                                      
3  Göteborgs Arbetares Folkhögskola, politisk kurs för fackligt aktiva i Göteborg som sedan hösten 2018 blivit en del av skolan  
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Årsmöte 
Årsmötet hölls den 26 mars 2021. 

          Efter sedvanliga mötesförhandlingar bestod styrelsen av följande styrelsemedlemmar: 
Styrelseledamöter: 
Roger Andreasson            Ordförande 
Sara Call      Vice ordförande 
Clara Hyldgaard Nankler Ledamot   
Helena Carlström Ledamot  
Isabell Svedberg Sekreterare   
Andreas Eraybar Kassör 
Natalia Merino Torres Ledamot 
Suppleanter:    
Matilda Liljedahl 
Jacob Halmetoja 
 
Halvårsmötet/medlemsmötet  
Halvårsmöte hölls den 29 nov, då vi kunde meddela det glädjande beskedet att vi fått ett positivt beslut från 
Folkbildningsrådet. Vi fick ett beslut att bli en självständig folkhögskola under tre års verksamhet från 2022 
till 2024. Detta för att vi skall visa att vi arbetar utifrån det vi ansökt om. Vi ska då inkomma med en ny 
ansökan i slutet av februari 2024, vilket vi tror och hoppas ska resultera i ett permanent beslut som 
folkhögskola. Skolans personal presenterade sig och berättade om vårt arbete med målgruppen. Hannes 
Lundkvist, en av våra lärare höll en kort föreläsning om den senaste forskningen kring svår psykisk sjukdom 
och om viktiga aspekter kring återhämtning. 
 
Medlemmar 

1. Stiftelsen Gyllenkroken 
2. Stiftelsen Göteborgsfontänen 
3. Stiftelsen Fountain House Stockholm 
4. Falkenbergs Fontänhus 
5. Stiftelsen Gemenskap Helsingborg 
6. Stiftelsen Fontänhuset Örebro 
7. Stiftelsen Fontänhuset Nyköping 
8. Motala Fontänhus 
9. Stiftelsen Båstadsfontänen 
10. Stiftelsen Fontänhuset Malmö 
11. Viskadalen Folkhögskola 
12. Sveriges Fontänhus Riksförbund 
13. Älmhults Fontänhus 
14. Lunds Fontänhus 

Kurser i samverkan med AFiG 
Under året genomförde Gyllenhuset en allmän gymnasiekurs fördelad på två klasser med totalt 45 deltagare 
på vårterminen och 59 deltagare på höstterminen samt en allmän grundkurs med 12 deltagare på vårterminen 
och 16 deltagare på höstterminen. Eftersom vår målgrupp är personer som lever med psykisk ohälsa så har vi 
haft en hel del frånvaro. Det blev även svårt att hålla en kontinuitet i verksamheten eftersom vi till viss del 
tvingades hålla kurserna på distans under vårterminen. Det blev en stor omställning och för många av våra 
kursdeltagare medförde det stora svårigheter. Vi har arbetat mycket för att stödja deltagarna i att ta tillbaka 
motivationen. Höstterminen blev något bättre och vår personal arbetade med ett stort mått engagemang och 
uppfinningsrikedom för att locka tillbaka våra kursdeltagare efter distanstiden. 
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Vi har jobbat temainriktat och ämnesövergripande till viss del. Ett tema var Psykisk ohälsa har många 
ansikten som genomfördes den 14 oktober i samband med världsdagen för psykisk hälsa. Vi begärde och fick 
tillstånd att ha en aktivitet på Järntorget. Detta blev lyckat med många besökare samt engagerade 
kursdeltagare och personal från skolan och Fontänhuset. Ett annat tema var FN-dagen i slutet av oktober där 
vi hade en tipspromenad och öppen scen.  
 
Distanskurs i samverkan med fontänhusen 
Vi besökte fontänhusen i Helsingborg, Falkenberg och Motala. Tillsammans med medlemmar och handledare 
planerade vi en “prova-på-kurs” på distans. Kursen som startade i augusti och bedrevs på 25 procent innehöll 
ett hälsotema på onsdagar och en ämnesövergripande So/Eng/Sv-kurs på fredagar. Det långsiktiga målet är att 
erbjuda fontänhusens medlemmar behörighetsgivande allmän kurs på distans. En förutsättning för detta är att 
vi har tillräckligt många deltagare som vill läsa samma ämnen. 
  
Under höstterminen har vi haft deltagare från fontänhusen i Stockholm, Falun, Falkenberg och Helsingborg. 
På fredagarna började vi med att ta upp och berätta om olika aktuella ämnen som till exempel flyktingkrisen 
vid polsk-belarusiska gränsen, klimatmötet i Glasgow, James Webb teleskopet som skickats ut i rymden och 
problematiken med naturgasen och USA/Ryssland. Vi ger en bakgrund och sedan diskuterar gruppen 
tillsammans. Det finns också möjlighet för deltagarna att önska vilket ämne vi ska ta upp eller att boka in sig 
själva för att berätta om något som händer i världen som man är särskilt intresserad av.  
     
Vi har läst sagor och myter från olika länder på engelska och diskuterat innehållet och funderat tillsammans 
kring vad de har att lära oss idag. Eftersom detta var ett populärt ämne och det visade sig att deltagarnas 
engelskkunskaper var mycket goda överlag har vi fördjupat oss i klassikern Women Who Run With the 
Wolves. Deltagarna har även läst och diskuterat romanen Folk med ångest av Fredrik Backman under 
terminens gång. 
  
En viktig framgångsfaktor har varit att ha ett gott samarbete med handledarna på de olika fontänhusen, 
speciellt vid starten. Vi har även haft turen att ha många teknikkunniga deltagare som har hjälpt och stöttat 
varandra så att alla har kommit igång.  
 
Kurser i samverkan med Fontänhuset Göteborg 
Vårterminen 2021 övergick den tidigare studiecirkeln Din egen makt till ett kreativt forum med fokus på 
kreativa skrivövningar och storytelling som en del i att upprätta motivation, förståelse och självkännedom. 
 
Kreativt Forum hölls en gång i veckan och gav möjlighet till deltagande både fysiskt och digitalt. Syftet med 
de kreativa skrivövningarna var att öka självförtroendet hos deltagarna att ta sig an privata ärenden såsom 
fondansökningar, egenremisser, arbetsansökningar samt ge förutsättningar för god kommunikation. Men även 
att ta sig an fler skriftliga arbetsuppgifter under sin rehabilitering på Fontänhuset Göteborg. Kursen gav 
deltagarna verktyg att förmedla en känsla, berättelse och information på sociala medier samt i övrig 
kommunikation/marknadsföring och verksamhetsplanering. Varje träff hade ett tema och minst en övning 
knuten till det. Träffarna leddes av både handledare och medlemmar från fontänhuset. 

 
Kurser i samverkan med Föreningen Kvinnocenter i Bergsjön 
Föreningen Kvinnocenter registrerades som ideell förening 1998 och har i år funnits och verkat i Bergsjön i 
24 år. Verksamheten på Kvinnocenter har blivit ett viktigt inslag i integrationsarbetet i Bergsjön. När 
föreningen bildades var den största flyktinggruppen från forna Jugoslavien. Vid den tiden var majoriteten av 
medlemmarna bosniska kvinnor. Genom åren har medlemmarnas ursprung varierat beroende på aktuella 
flyktingströmmar. En period var en stor andel kvinnor från Mellanöstern och numer är den största andelen 
kvinnor från Somalia. Tidigare år märkte vi att varje etnisk grupp i vår verksamhet gärna höll sig för sig 
själva när vi hade olika aktiviteter. Detta har vi tillsammans jobbat för att bryta. Numera ser vi att alla umgås 
på ett helt annat sätt och umgås över ”gränserna”. Kvinnocenter har genom åren fokuserat verksamheten på 
folkbildning, social rådgivning, att skapa kreativa mötesplatser samt att erbjuda kulturaktiviteter. Vi har 
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bedrivit kursverksamhet i samarbete med ABF och har numera också ett samarbete med 
Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset. En viktig samarbetspart genom åren har varit Kulturföreningen bob. 
Tillsammans har vi sedan många år arrangerat gemensamma aktiviteter på kulturnatta som årligen arrangeras 
i Göteborg. Vi drev också ett projekt som finansierades via Integrationsfonden tillsammans med bob. Detta 
projekt som hette Aktiv Dialog blev ett lyckat koncept, där vi arbetade med kursverksamhet som inkluderade 
kulturaktiviteter såsom rollspel, berättelser, film och foto med träning i svenska språket, samhällsinformation 
och information om lokalsamhället, som till exempel vård, bibliotek, medborgarservice. 

 
Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset genomförde en särskild kurs på 50 procent i samverkan med 
Kvinnocenter som under vårterminen 2021 fokuserade på arbetsmarknad och samhällsfrågor. Höstterminens 
kurs som också bedrevs på halvtid innehöll i huvudsak svenska, samhällsinformation och 
konversationsövningar. Kurserna har varit uppskattade och närvaron var god. Vi hade dock en del frånvaro 
under 2021 på grund av pandemin. Totalt var det 20 kvinnor som deltog i varje kurs. 
 
Personal 
Under vårterminen var den största delen av vår personal inhyrd från AFiG. Vi hade tio lärare, två 
deltagarstödjare samt tillgång till kurator och studie- och yrkesvägledare. Inför höstterminen valde vi att 
anställa egen personal och annonserade därför ut samtliga tjänster. Av den inhyrda personalen sökte två av 
lärarna tjänsterna hos oss och fick jobben. En av våra lärare anställde vi redan den första mars och de 
resterande anställdes från och med första augusti. Två av lärarna har en kombinerad tjänst med studie- och 
yrkesvägledning och specialpedagog i tjänsten. Vi anställde också en kurator på 25 procent. Höstterminen 
inleddes den 9 augusti med en introduktionsdag för personalen då vi anlitade Forskargruppen INTRA som 
ledde olika kreativa övningar samt samarbetsövningar i syfte att lära känna varandra. Rekrytering av rektor 
till vår skola inleddes i december.  
 
Fortbildning 
Delar av personalen fick i september åka till Liljeholmens Folkhögskola för tvådagarskursen Hur man 
bemöter unga med psykisk ohälsa. Resten av personalen ska gå denna kurs i maj 2022. Vi har också arbetat 
med att utveckla former för kollegial handledning och planerar att gemensamt läsa boken ”De förtrycktas 
pedagogik” av Paulo Freire. Våra mattelärare deltog i en heldagsutbildning inom pedagogiska metoder och 
dyskalkyli som hölls på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg tillsammans med mattelärare vid övriga 
folkhögskolor i Göteborg. 
  
Rekrytering: 
Rekrytering till skolan sker främst genom reklambroschyrer, AFiGs hemsida, Fontänen, 
annonsering på Folkbildning.nu, genom kontakt med myndigheterna i Västra Götaland, psykologer, 
kuratorer, socialtjänsten och Försäkringskassan. 
Rekrytering sker även genom studiebesök och individuella intervjuer med deltagare där man använder sig av 
SPSMs checklista. 
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Kurser som uppfyller rörelseuppdraget.  
 
Covid-19 har under 2021 präglat all vår samverkansverksamhet. Under i stort sett hela 2021 genomfördes  
alla våra distansutbildningar på heldistans. Kortkursverksamheten stoppades helt när pandemin bröt ut. 
Endast enstaka kurser kunde genomföras under året. Detta har försvårat vårt strategiska arbete mot vårt mål 
att 50 procent av verksamheten skall vara rörelseknuten. Vi har uppnått 31 procent i direkt samverkan med 
våra medlemsorganisationer. 
Vi har under året framför allt arbetat med att stärka samarbetet med Socialdemokraterna i Västsverige och 
ABF Västra Götaland. 
Det mesta av utvecklingsarbetet har under året kommit att handla om hur vi kan anpassa våra kurser till 
heldistanskurser, med digitala seminarieträffar via Zoom. 
Mycket av kortkursverksamheten och en del av våra distansutbildningar har fått ställas in eller minskat på 
grund av covid-19. Förutom enstaka samverkanskurser, har AFiG under 2021 genomfört en 
distanskursverksamhet; Wigforssakademin tillsammans med S-studenter, tankesmedjan Tiden, LO och ABF. 
Vi genomförde även Att skriva politiskt, tillsammans med tankesmedjan Tiden och Jesper Bengtsson. 
 
Vi genomför en kurs med föreningen GAF - Göteborgs Arbetares Folkhögskola. GAF är en folkhögskolekurs 
som genomförs på kvartsfart. Som folkhögskolekurs har VSAF det pedagogiska ansvaret för utbildningen 
och har ställt en pedagogisk resurs till verksamhetens förfogande. På grund av pandemin har GAF 
genomförts digitalt under 2021 och det har gått bra utifrån de förutsättningar som funnits då GAF är en 
utbildning som bygger mycket på det personliga mötet. Under 2021 har GAF 1 haft 27 stycken deltagare och 
ett avhopp, GAF 2 har haft 21 stycken deltagare och fem avhopp och GAF 3 har haft 19 stycken deltagare 
och två avhopp. 
 
Kvalitetsarbetet 
Under 2021 har vi arbetat intensivt med kvalitetsutvecklingen av våra distansutbildningar. Vi har fortbildat 
lärare och fortsatt utveckla vår distanspedagogik, framför allt i Zoom och Google Classrom. Vi har under året 
arbetat vidare med systemet för certifierade handledare, både de fackliga och de politiska. 
Organisationerna ser över och rapporterar in tänkbara handledare. Vi har genomfört kompetensutveckling för 
våra certifierade handledare. Samverkanslaget har regelbundna möten med flertalet samverkansorganisationer 
som behandlar kursutvärderingar och framtida förändringar av kurser. Överlag kan vi säga att 
utvärderingarna visar ett positivt resultat. 
 
Studerandeinflytande 
Studerandeinflytande ska vara utmärkande för hela verksamheten vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i 
Göteborg och även på våra distansutbildningar. Utgångspunkten för studerandeinflytande är att utifrån 
kursmålen att varje deltagare ska ha stor påverkansmöjlighet över den egna studiesituationen. Detta sker 
genom kontinuerliga kursutvärderingar under genomförande och avslut, samt genom lyhördhet och 
kommunikation genom hela distanskursen. Våra distansdeltagare ingår inte i studerandekårens vanliga arbete. 
 
Kursstatistik 
 
Kurser med statsanslag 
Under 2021 beviljades AFiG förutom det ordinarie statsbidraget om 6 987 dv också 284 dv för utökad allmän 
kurs och särskild kurs och 3 200 dv för försöksverksamheten, Gyllenhusets Folkhögskola. Förutom att vi 
genomförde våra ordinarie deltagarveckor genomfördes sammanlagt 11 404 dv inklusive Gyllenhuset. De 
allmänna kurserna uppgick till 7 373 dv av det totala statsbidraget vilket motsvarar 65 procent.4  

 
Antal deltagare på våra kurser. 
Sammanlagt läste 628 personer kurser inom AFiGs verksamhet 2021. Av dessa var 48 procent kvinnor. 276    
personer läste allmän kurs, 291 på särskild kurs och 61 på kortkurs. 
 
SMF och SFD1 
SMF-kurserna genomfördes med totalt 51 deltagare, varav 27 var kvinnor. Vi har även haft kurser med 
Svenska från dag 1 med inriktning utifrån tre modersmål; arabiska, dari och persiska. Vi hade 42 deltagare i 
båda kurserna som genomfördes på halvfart. 
 

                                                      
4  Behörighetsgivande kurser måste omfatta minst 15 procent av statsanslaget. 
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Uppföljning av verksamhetsplanen för AFiG 2021 
 

Mål Utfall 

Rörelseknutna kurser  

Rörelseprofilerade distanskurser 
1530dv. 

Vi genomförde 1 266 dv på distans. och 65 med korta kurser (Motsvarande Siffra 2020 var  
2 320 dv). 

Genomföra/härbärgera facklig-politiska 
kurser för Runö, GAF och ABF. 

Pandemin har gjort att stora delar av detta varit omöjligt att genomföra. 

Allmän kurs.  

Allmän kurs 4 480 dv. Vi genomförde 4 958 dv. 

Gyllenhusets Folkhögskola  

Allmän kurs 2 200 dv. 
Särskild kurs  1 000 dv. 

Allmän kurs 2 540 dv och särskild kurs 660 dv. 

Arbetsmarknadskurser  

SMF, 800 dv. 
Svenska från dag, 1 200 dv. 
 

SMF, 663 dv. 
Svenska från dag 1, 831 dv. 
 

Uppdrag och projekt  

Delta i Västra 
Götalandsregionens 
folkhögskoleprojekt, FOKIS. 

Kulturprojektet har som sitt huvudsakliga mål att knyta samman 
folkhögskoledeltagare och kulturinstitutionerna runt om i Göteborg i syfte att stärka 
relationerna mellan folkbildningen och kulturen. 

Inre arbete  

Verka för att utveckla 
undervisningen i linje med social 
hållbar utveckling. 

Under arbetsåret vi har jobbat med att utveckla kursutbudet i linje med social hållbarhet 
för att kunna engagera våra deltagare i lokala samhällsfrågor som berör dem eller deras 
familjer. Vi jobbar med att träna upp deras färdigheter att kunna ta plats och vara aktiva i 
föreningsliv och demokratiska församlingar och därigenom kunna påverka sina liv. 

Utveckla IT- pedagogiken. Vi haft utökat IT-stöd i form av IT-pedagog på skolan. Vi har utvärderat vår användning 
av iPads och 1:1 i undervisningen. En utvärdering som kommer vägleda beslut under 
2022. 

Utveckla arbetsmiljön på 
Andra Långgatan och åtgärda 
ventilationen. 

Vi har gått igenom arbetsplatserna och gjort förändringar och arbetsplatser har 
tillkommit på Andra Långgatan 29, vilket lett till minskat tryck på arbetsplatser vid 
Järntorget. Luft- och ventilationsproblemet i skollokalen på Andra Långgatan har 
också åtgärdats. 

Strategiskt arbete  

Bistå Gyllenhuset/Fontänhuset att 
starta egen folkhögskola. 

Under året och de senaste två åren arbetar vi för att skolverksamheten vid Gyllenhusets 
skolförening ska bli en självständig folkhögskola. Skolan fick under hösten besked att de 
kan starta självständig verksamhet från 1/1-2022. 
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        Risk och väsentlighetsanalys för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg 20205 

 

Allmän kurs   

Väsentlighet Risker Sannolikhet 

Utveckla demokratin Största risken för denna punkt är idag de ökande 
kraven för högskolebehörighet. Detta minskar 
möjligheten till den 
”allmänna medborgerliga bildning” som är 
folkhögskolans, och arbetarrörelsens folkhögskolors 
ledstjärna. 

Hög sannolikhet. “Nyttotänkandet” i samhället har 
slagit rot. Vi måste aktivt arbeta för 
demokratifrågorna om den demokratiska bildningen 
skall få genomslagskraft. 

Engagera människor i 
samhällsutvecklingen. 

Samma som ovan. Det allmänt högre trycket på 
individerna att endast arbeta med det som är till 
”nytta”, gör det svårare att engagera deltagare i det 
som inte leder till kortsiktig egennytta. Dessutom är 
deltagarna idag generellt sett mer “misshandlade” av 
samhället och har en större misstro mot att det går 
att påverka samhällsutvecklingen. 

Inte så sannolikt, vi har engagerade deltagare på 
skolan, men om deras kraft skall användas till att nå 
formella mål minskar tid för samhällsengagemang. 
Vi arbetar medvetet med uppgiften att engagera 
deltagarna i samhällsutvecklingen, att få våra 
deltagare att se möjligheter att påverka sin egen 
vardag. 

Utjämna utbildnings- 
klyftor, höja 
bildningsnivån. 

Risken är bildningsnivån. Vi har inte längre samma 
tid med bildning. Den instrumentella utbildningen 
riskerar att ta överhanden. Vad det gäller att minska 
utbildningsklyftan ser vi mindre risker. Vi rekryterar 
rätt grupp. En faktor är att 
studiefinansieringssystemet inte hänger med 
gymnasieskolans förändring. 

Stor sannolikhet. Det kräver ett medvetet arbete för att 
inte bli verklighet. Hela studiefinansieringsfrågan 
måste lösas för deltagare som inte har svenska som 
modersmål. Vi ser också att allt fler av deltagarna som 
kommer idag har psykiska och sociala hinder som gör 
att de får svårt att klara sina studier och komma vidare 
till högskola och universitet. 

Öka delaktigheten i 
kulturlivet. 

En fråga vi mycket medvetet arbetar med. Inte minst 
genom samarbetet med kulturinstitutionerna i 
Göteborg som VGRs kulturprojekt möjliggjort. 

Detta är en fråga vi mycket medvetet arbetar med 
och därmed ser vi en mindre risk. 

Samverkanskurser   

Utveckla demokratin. Förutom att pandemin drabbat de korta kurserna och 
utbildningar för våra medlemsorganisationer hårt, ser 
vi  fler risker för detta för våra samverkanskursers 
möjlighet att stärka och utveckla demokratin. En 
arbetsmarknad som ställer hårda krav på de anställda 
som har allt svårare att få ledigt för studier. Vi ser 
också att bidragssystemet vad gäller 
mobilitetsersättningen gör det allt svårare att ha en 
bred rekrytering till distans- och korta kurser. 

Pandemin är förhoppningsvis över men i övrigt ser vi 
en relativt stor risk. Vi arbetar hela tiden med att 
försvara den rörelseknutna verksamheten. 

Engagera 
människor i 
samhällsutvecklingen. 

Våra samverkanskurser vänder sig till de som redan 
tagit steget att vilja engagera sig. Studierna handlar 
om att stärka dem så de kan få ännu fler att engagera 
sig i samhällsutvecklingen. 

Se sannolikhetsdiskussionen ovan. 

Utjämna utbildnings- 
klyftor, höja 
bildningsnivån. 

Att erbjuda kvalificerade utbildningar för 
förtroendemän som ofta saknar “formell utbildning” 
är central för att minska utbildningsklyftan. Tyvärr 
ser det i folkbildningsdebatten inte alltid ut så. Man 
ser våra fackliga och politiska förtroendevalda som 
“överheten”. Som att utbildning som riktar sig till 
denna grupp snarare ökar än utjämnar 
utbildningsklyftan i samhället. 

Liten. Vi kommer att fortsätta med vårt enträgna 
arbete att stärka arbetarrörelsen med utbildning. Men 
vi måste hela tiden arbeta med idédebatten om vad 
folkbildningen är och skall vara i framtiden. 

Öka delaktigheten i 
kulturlivet. 

Under pandemin har detta helt avstannat, men 
det har tydliggjort behovet av kulturlivet. 

Det är upp till oss och ABF att se till att 
fackliga och politiska utbildningar har 
kulturaktiviteter. 

                                                      
5 Vilka hot eller risker finns i verksamheten gentemot statens syften med folkbildningen? Hur betydande och sannolika är de? 
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Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i       
Viskadalen 
Kurser som motverkar utbildningsklyftan 

 
Allmän kurs 
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalens allmänna kurser har genomförts vid Järntorgets studiehem och 
vände sig till de som vill läsa in grundläggande behörighet samt skaffa sig medborgerlig bildning grundad på 
arbetarrörelsens värderingar. En bärande idé i den allmänna kursen är det "aktiva medborgarskapet", det vill 
säga att bli en aktiv samhällsmedborgare. Profilämnena demokrati, samhällskunskap och hållbar utveckling 
ger kursen dess karaktär och de upptar den största delen av veckans schemalagda tid. Ämnena integreras efter 
behov och pedagogiska överväganden. Profilämnet demokrati löper som en röd tråd genom hela kursen. 
Deltagarna arbetar ibland tillsammans och ibland individuellt. De ges möjlighet att själva välja hur de vill 
fördjupa sig inom olika kursavsnitt. Kursen har en individuell anpassning både beträffande innehåll som 
svårighetsgrad. Vi har möjlighet att tillsammans med AFiG erbjuda ett till fem års studier, beroende på 
förutsättningar och utbildningsbakgrund. 
 
Allmän kurs på distans 
Under våren 2021 började vi planera och rekrytera deltagare för en allmän kurs på distans. Pandemin 
utvecklade såväl nya verktyg som en vana att arbeta digitalt, vilket gjorde att vi kunde skapa såväl kvalitet 
och utveckla folkhögskolepedagogiken även på distans. Sedan tidigare visste vi att det fanns ett behov att nå 
människor som inte alltid kan komma till skolan fysiskt på grund av till exempel arbete, geografiskt avstånd, 
svårare NPF-diagnoser eller de med social fobi, men ändå fullt kapabla att studera på egen hand med riktat 
stöd från pedagogerna i lärarlaget. 
Precis som våra övriga allmänna kurser så syftar den till att ge behörighet till gymnasiet under 1-3 år, 
beroende på varje deltagares förutsättningar och samtidigt en allmän medborgerlig bildning.  
 
Vi formade ett nytt lärarlag som med stor entusiasm startade kursen på höstterminen med 47 deltagare, där vi 
hade ett nationellt intag och därmed en spridning av deltagare från hela landet. Några har till och med följt 
kursen från andra länder. Detta har bidragit till olika erfarenheter som har varit en tillgång i arbetet med 
gruppen.  
Kursen fokuserar på att utforska, utifrån olika metoder och perspektiv, människans ursprung och relation till 
naturen, samt hur och varför språk, konst, religion, stater, klassamhällen, konflikter och ekonomiska system 
uppkommit och utvecklats på olika platser i världen. Genom att studera vår historia så kan vi bättre förstå 
dagens utmaningar och hur vi kan bidra till ett rättvist och hållbart samhälle. 
Kursen har även ett samarbete med S-föreningen för jämställdhet, emot hedersförtryck och våldsbejakande 
extremism och Tiden, där en särskild fördjupning ägnades åt hedersförtryck och hedersrelaterade normer. 
Arbetet med kursen har varit lyckat och kommer att utvecklas under 2022. 

 
Socialpedagogutbildningen  
Utbildningen genomförs vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och är en tvåårig eftergymnasial 
utbildning för de som yrkesmässigt vill arbeta med socialpedagogiskt arbete. Utbildningen syftar till att möta 
framtidens krav på välutbildad personal inom stat, kommun, organisation och föreningar. Utbildningen har 
formulerade mål för kunskap, färdighet och kompetens, målen är anpassade till de krav som ställs på yrket. 
Socialpedagogik, utbildningens huvudperspektiv, ger redskap till att stödja människors strävan att ingå i 
samhällsgemenskapen.  
De teoretiska studierna integreras med praktik i olika former och den lilla gruppens arbete är den 
grundläggande. Lärare och studerande har ett gemensamt ansvar för utbildningen. Tillsammans är alla 
studerande delaktiga i studieupplägget och arbetsformer bland annat genom att varje delkurs och 
huvudmoment i utbildningen utvärderas.  
Under läsåret ingår vissa studieresor, varav en internationell, veckolång resa under sista terminen i åk 2. En 
resa som tyvärr fick ställas 2021 på grund av pandemin. 
Vår pedagogik på utbildningen utgår från att den kunskap som är värdefull att få under utbildningen skapas i 
det erfarenhetsbaserade lärandet som uppstår då  deltagarna under hela utbildningen är i en 
verksamhetsförlagd praktik, Lärande i arbete(LiA). I undervisningen integreras kontinuerligt teoretiska och 
praktiska moment. LiA har under läsåret genomförts under en sammanhängande period på sex veckor i åk 1 
och fyra veckor i åk 2, därutöver en eller två dagar i veckan. 
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2021 har för vår socialpedagogutbildning inneburit betydande omstuvningar i kursupplägg. Under hela 
vårterminen bedrevs undervisningen digitalt. Höstterminen var på plats men övergick i december månad till 
distansundervisning. Vi har dock, med enstaka undantag kunnat ha kvar våra LiA-platser under hela läsåret. 
Vid vårterminens slut 2021 avslutade 45 deltagare utbildningen, varav 43 med utbildningsbevis. 
Sammanställningen av vår uppföljningsenkät “Vart tog de vägen” är inte klar än men uppskattningsvis hade 
90 procent av de som avslutade utbildningen 2021, vid årets slut, arbete inom sektorn. 
 
Polispreparand  
Målet med kursen är att få fler kvinnor och invandrare att bli antagna till polisutbildningen. Under 
vårterminen 2021 deltog 22 deltagare på vår terminslånga polispreparandutbildning. Kursplanen är utformad 
för att på bästa möjliga sätt förbereda deltagaren inför antagningen till polisutbildningen. En genomförd 
polispreparandutbildning ger ingen platsgaranti på Polisprogrammet, men siktar på att optimera deltagarnas 
chanser att komma in och gör dem mer förberedda att klara programmets olika moment. I undervisningen 
integreras kontinuerligt teoretiska och praktiska moment såsom gästföreläsare från polisen, testmoment, fys 
och litteraturstudier. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst  
tillsammans med andra, därför är lärgruppen där deltagaren ingår, en central del av utbildningen.  
Utbildningen genomfördes i samverkan med Hjälmareds Folkhögskola, Polismyndigheten, Västra 
Götalandsregionen samt Högskolan Borås. 
 
Undersköterskeutbildningen  
Undersköterskeutbildning är en ny utbildning på skolan, den är ett resultat av regeringens 
Äldreomsorgslyft 2020-2022, samt ett särskilt yrkesanslag till folkhögskolorna. Satsningen innebar att 
folkhögskolorna byggdes ut med 1 000 nya årsplatser hösten 2020, där anställda inom äldreomsorgen ska 
erbjudas utbildning på arbetstid. Det möjliggör fler fasta anställningar. 
Utbildningen följer skolverkets kursplan för gymnasiets vård- och omsorgsprogram som är på 1500 poäng 
eller utbildning på heltid under tre terminer. Utbildningen sker i samverkan med kommunerna i Sjuhärad. 
Kommunerna ansvarar för rekrytering till kursen, vilket underlättar arbetet att få deltagare till utbildningen. 
Nuvarande utbildning har 24 medarbetare från socialförvaltningarna i Mark och Borås. Utbildningen är 
upplagd i samverkan med kommunerna med en utbildningstakt på 75 procent under fyra terminer med start 
oktober 2020 med kompletterande arbetsplatslärande. Det innebär att deltagarna har lektioner två dagar i 
veckan och resterande kurstid är förlagd med praktiska kursuppgifter på arbetsplatsen. Skolan har anställt en 
vårdlärare som ingår i arbetslaget CFV. Vi har under hösten 2021 blivit certifierade och godkända av Vård- 
och omsorgscollege i Sjuhärad, som innebär en kvalitetssäkring av utbildningen. Och att alla som examineras 
får intyg från Vård- och omsorgscollege. 
I december månad examinerade vi de 13 första undersköterskorna. 11 stycken av deltagarna fortsätter till 
februari 2022. 
 
Kvalitetsarbete  
Det mest centrala i kvalitetsarbetet utgår från klassrummet och det som händer där. Alla heltidskurser har ett 
klassmöte som är forumet för utvärdering och bearbetning av klassens arbete samt en möjlighet att lyfta 
frågor som rör skolmiljön och trivsel. Utvärderingar av de olika huvud- och delkurser inom utbildningen görs 
regelbundet och återkopplas till deltagarna kontinuerligt. Under pandemin har det varit svårare att 
upprätthålla en hög kvalitet i detta arbete. Men vi har hela tiden försökt att upprätthålla mötena. 
 
Studerandeinflytande 
Styrelsen har haft precis som tidigare år en studeranderepresentant. Studerandekåren har under året på grund 
av pandemin haft svårare att samverka, även om tagit en aktiv roll och upprätthållit en facklig samverkan 
med skolans ledning. Fram för att kring frågor om effekter av pandemin på undervisningen. Navet för 
studerandeinflytande är klassmötet. Alla klasser har under året haft klassmöten en gång varannan vecka för 
att diskutera och fatta beslut som rör klassens arbete och skolmiljön. Studerandeinflytande är en del av 
skolans profil, men är också en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet som CFV måste fortsätta att 
utveckla. I respektive heltidskurs har deltagarna utsett skyddsombud. Dessa skyddsombud har deltagit i 
skyddsronderna och i skolans skyddskommitté. 
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Kurser som uppfyller rörelseuppdraget   
 
Arbetet med att styra skolan mot uppsatta mål6  har under 2021 varit svårt. Coronapandemin har slagit hårt 
mot hela vår rörelseknutna verksamhet. I verksamhetsplanen för 2021 halverade vi i stor sett antalet korta 
kurser. Vilket gör att vi i alla fall når målet i verksamhetsplanen. Men vi har minskat kraftigt mot ett 
normalår. Vi har även minskat antalet sökanden till våra fackliga och politiska distansutbildningar. Vi har 
uppnått 31 procent i direkt samverkan med våra medlemsorganisationer. Arbetet med att profilera  
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen som en folkhögskola med en medveten satsning på 
fackligt/politiskt arbete har fortgått. 
 
Vi har under året arbetat med att utveckla våra distanskurser, framför allt genom att göra om dem till 
heldistans. Även våra seminariehelger har genomförts digitalt. Vi arbetar med att stärka vår kompetens 
pedagogiskt och administrativt för att möta upp organisationernas önskemål om mer av flexibla lärformer. 
Arbetet har fortsatt under 2021, det var bara ett fåtal helger som genomfördes fysiskt. Vi använder idag 
lärplattformen PingPong och Zoom för alla våra distansutbildningar. Vi har även utvecklat användandet av 
GoogleClassroom och  andra digitala verktyg för att kunna genomföra kurser med hög kvalitet på heldistans.  

Vi har under året arbetat vidare med systemet för certifierade handledare. Organisationerna ser över och 
rapporterar in tänkbara handledare. Vi har genomfört handledarutbildningar och annan kompetensutveckling. 
Det finns en handledarpolicy som gäller för alla våra certifierade handledare. För distanskurserna förs en 
kontinuerlig uppföljning tillsammans med samverkande organisationer. Det genomförs även en utvärdering 
efter kursens slut. Vanligtvis genom en enkät. För de korta samverkanskurserna har vi nu fått fram en bra 
systematik. Samverkanslaget har regelbundna möten med flertalet samverkansorganisationer som behandlar 
kursutvärderingar och framtida förändringar av kurser. Vi har även arbetat med arbetsmiljö, 
arbetsmarknadsfrågor, ledarskap, ideologiska kurser med mera. 
 
Den fackliga studiekonferensen och handledarträffarna har under året varit digitala. De många deltagarna 
visade tydligt att vi är på rätt väg när det gäller samarbetet med våra medlemsorganisationer. Samarbetet med 
ABF Västra Götaland fortsätter med gott resultat och vi har tillsammans varsin ständigt adjungerad ledamot i 
LO-distriktet i Västsveriges studiekommitté. Den politiska studiekonferensen och handledarträffarna har 
under året varit digitala. Den politiska studiekommittén är nu bildad och VSAF deltar aktivt i den. Alla kurser 
för SAP i Västsverige har nu en gemensam studieportal och en bra samverkan med partidistrikten, VSAF och 
ABF Västra Götaland har etablerats. Tyvärr har även här pandemin satt käppar i hjulen vilket gjort att 
kursverksamheten och rekryteringen inte kunnat komma igång så som vi önskat och trott. 
 
Under 2021 har vi arbetat intensivt med att ställa om till heldistans och klara att genomföra våra utbildningar 
under pandemin. Vårt tidigare arbete med att utveckla de digitala verktygen har gjort att vi klarat arbetet 
mycket bra. 
 
Tillsammans med medlemsorganisationerna, ABF Västra Götaland och LO-distriktet i Västsverige har vi 
arbetat vidare med att utveckla samarbetet. Mycket i kortkursväg har tvingats ställa in, men det hade vi också 
planerat för. Samarbetet med Socialdemokraterna har stärkts och kommer i framtiden även att omfatta alla 
korta kurser som genomförs på regional nivå. 
Under 2021 har vi Fortsatt samarbetet med tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken. Samarbetet handlar 
om politiska kurser riktade till arbetarrörelsen och vi har tagit fram ett antal nya kurser. Vi upprättade ett 
avtal som innebar att Tiden redan under höstterminen var involverade i alla våra politiska distanskurser som 
inte var kopplade till S i Väst samarbetet. 

 
Kvalitetsarbete 
För distanskurserna förs en kontinuerlig uppföljning tillsammans med samverkande organisation. På samtliga 
distanskurser genomförs utvärderingar flera gånger under terminen/året. Det genomförs även en utvärdering 
efter kursens slut, vanligtvis genom en enkät. De korta samverkanskurserna utvärderas efter varje kurstillfälle 
och sammanställs av samverkanslaget. Samverkanslaget har regelbundna möten med flertalet 
samverkansorganisationer som behandlar kursutvärderingar och framtida eventuella förändringar av kurser.  

  

                                                      
6 50 procent av statsanslagen i samverkan med våra medlemsorganisationer och 50 procent till att minska kunskapsklyftorna i 
samhället 
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Systematiken förbättras för varje år. Att vi nu har ett fungerande kvalitets- och utvärderingsarbete har varit 
extra viktigt ett år som detta. De stora omställningarna som all vår verksamhet genomgått under pandemin 
har vi kunnat utvärdera och korrigerat längs vägen. Det har sammantaget gett oss en, efter omständigheterna, 
mycket god bild av vad som händer i kurserna. Och vi har överlag fått mycket positiv feedback på hur vi 
hanterat kurserna under pandemin. 
 
Serbienprojektet  
Vårt projekt genom Olof Palme International Center(OPC) i Novi Sad i Serbien, har pågått under året trots att 
covid-19 haft en stor påverkan på verksamheten. Vid ett tillfälle i samband med OPCs konferens i september 
om Balkan var vi närvarande på en facklig-politisk konferens. På konferensen var huvudtemat hur och om det 
skulle finnas ett samarbete med ett politiskt parti. I övrigt har verksamheten upprätthållits genom Zoom. Vi 
har varit delaktiga genom Ann-Charlotte Hernborg, VSAF, och Simon Ryndal, IF Metall, samt Pauli 
Kuitunen på konferenser genom Zoom. 
Under året har fem nya fackförbund inkorporerats med 1 470 medlemmar och fyra nya kollektivavtal har 
tecknats. Årets genomgående tema har varit Att få igång en fackligt-politisk verksamhet, detta har inte lyckats 
fullt ut men det har inletts diskussioner med bland annat Socialdemokratiska partiet. 
 
Kursstatistik 
 
Kurser med statsanslag  
Statsanslaget till skolan var 10 640 dv i allmänt anslag. Förutom detta tilldelades Viskadalen 285 dv till 
utökade platser och 486 dv för yrkesutbildningar. Totalt genomfördes 2021 verksamhet för 11 461 dv (2020 
var motsvarande siffra 11 074 dv). Antalet genomförda deltagarveckor på de långa kurserna var 10 808 dv 
och antalet deltagarveckor på de korta kurserna var 873 dv. De allmänna kurserna genomfördes med 2 046 dv 
vilket utgjorde 17 procent av det totala statsanslaget. Särskild kurs genererade 8 762 dv, varav 
distansutbildningarna omfattade 2 435 dv. Antalet deltagare på de allmänna kurserna var 117, av dessa var 62 
män och 55 kvinnor. På de särskilda kurserna var antalet deltagare 784, varav 285 var män och 499 var 
kvinnor. Antal deltagare på korta kurserna var 2 106 varav 838 var kvinnor och 1 268 var män. 
Sammantaget har 3 007 personer deltagit i folkbildningsverksamhet vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i 
Viskadalen, 46,3 procent av dessa var kvinnor. 
 
Uppföljning av verksamhetsplanen för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen (2021) 
Mål Utfall 

Rörelseknutna kurser  

Korta externatkurser 100 dv. Korta internatkurser 750 dv. Vi genomförde 574 dv som internatkurser och 299 som 
externatkurser under 2021.Totalt 873 dv. (2020: 512dv)  

Rörelseprofilerade distanskurser 5 936 dv. Vi genomförde 3 218 dv, pandemin hindrade på denna 
verksamhet oerhört mycket. 

Genomföra/härbärgera facklig-politiska kurser för LO, ABF  
m.fl. 

Vi tappade mycket av detta på grund av pandemin. 

Tillsammans med Olof Palme Centret (OPC) och LO-distriktet 
driva utbildningsprojekt i Serbien. 

Arbetet med Serbien har framförallt genomförts som en del av 
LO. Projektet finansieras genom fem kronor läggs på alla 
övernattningar och OPC skjuter till nio kronor per insamlad 
krona. I huvudsak drivs projektet av förtroendevalda från 
VSAFs styrelse.  

Kvalitetssäkra certifieringssystemet med fackliga och politiska 
handledare. 

Arbetet med våra politiska handledare har stärkts och den 
nya handledarboken har arbetats in. Arbetet med fackliga 
handledare avstannade helt när pandemin slog till och 
kurserna i huvudsak ställdes in. 

Utveckla internatet som pedagogiskt verktyg. Detta har inte kunna arbeta med  på grund av inställda internat. 

Huvuduppgiften är att utöka antalet korta kurser i Seglora. Covid-19 har medverkat till att de korta kurserna har minskat. 
Även om vi lyckats nå verksamhetsplanens mål. 

Understödja det regionala studiearbetet med 
Socialdemokraterna i Västsverige. 

Vi medverkar aktivt i Socialdemokraternas studie- 
kommitté och på dess uppdrag genomför vi kurser. Men 
pandemin har gjort att mycket av arbetet legat nere. 

Utveckla ett Alumni nätverk. Inget har genomförts. 

Utveckla studiesamarbetet med S-kvinnorna. Vi har haft en del kontakter under året och skulle varit med på 
kongressen. Men tvingades avstå pga. pandemin. 



23 
 

Utveckla samarbetet med Tiden Vi har gemensamt utvecklat  ideutvecklande kurser.  
I samverkan med Tiden planera för sommarkurs. Pandemin stoppade detta. 

I samverkan med Tiden utveckla en interregional idépolitisk kurs 
för socialdemokrater i Västsverige, Skagen och Östvold.   

Arbetet påbörjades. Vi har träffat SAMAK för att inleda ett 
nordiskt samarbete när vi var med styrelsen i Oslo.   

I samverkan med Tiden genomföra utvecklingsseminarium för 
utredare inom arbetarrörelsen. 

Ej genomfört 

I samverkan med Tiden genomföra utvecklingsseminarium för 
regionala tankesmedjor. 

Ej genomfört 

Allmän kurs  

Genomföra allmänna kurser om 1 840 dv. Vi genomförde 2 040 dv. (2020: 3 142 dv). 

Yrkeskurser  

Genomföra socialpedagogutbildning om 3 700 dv. 3 894 dv (2020: 3 894 dv). 

Genomföra polispreparandkursen om 500 dv. 308 dv. 

Genomföra Undersköterskeutbildning 900 dv. 864 dv. 

Uppdrag och projekt  

Delta i Västra Götalandsregionens folkbildningsprojekt. Vi har deltagit på sammankomster och möten. Även en del 
aktiviteter för vår socialpedagogutbildning har genomförts. 

Inre arbete  

Integrera undersköterskeutbildningen i folkhögskolan och få den att 
bli inkluderad i Vård och omsorgscollege Sjuhärad. 

Arbetat fram en utbildning för undersköterskor och arbetat för att 
bli anslutna till Vård och omsorgscollege. 

Utveckla kontakten med kollektivavtalstecknande 
fackföreningar för våra yrkesutbildningar. 

Detta har varit lite svårare under pandemin men Under 2021 
träffade kursdeltagare representanter för fackföreningar som 
är relevanta för yrkesarenan. 

Strategiskt arbete  

Utveckla strukturer för samverkan för 
socialpedagogutbildningarna och skapa nätverk inom 
branscherna. 

Vi har utvecklat ett samarbete med arbetsplatserna kring våra 
utbildningar. Genom kursernas LiA skapar skolan kontakt med 
cirka 100 arbetsplatser i regionen, vilka vi har en regelbunden 
kontakt med. Vi bjuder även in våra LiA-handledare till 
kompetensutveckling här på skolan. 

Delta i den fortsatta utvecklingen av FOU-nätverk för 
socialpedagogik. Aktivt deltagande i Balsam (organisationen för 
socialpedagogiska utbildningar). 

Vi har fortsatt att arbeta aktivt och medverkat till utveckling 
av FOU-nätverk för behandlingspedagogik/ socialpedagogik. 
Vi har en ledamot i Balsams styrelse Vi medverkar aktivt i 
Balsams arbete för att stärka utbildningens legitimitet. 

Stärka utvecklingsarbetet och fortsätta bygga folkhögskola för 
våra yrkeskurser. 

Vi har inte kunnat arbeta med detta under 2021. 

Beredskap för utökning av undersköterskeutbildningen Vi kunde inte utöka utbildningen under 2021, men förberett 
oss för utökning under 2022. 
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Risk och väsentlighetsanalys för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen 2020 
 

Allmän kurs   

Väsentlighet Risker Sannolikhet 
Utveckla demokratin Största risken för denna punkt är idag de ökande kraven för 

högskolebehörighet. Detta minskar möjligheten till den 
”allmänna medborgerliga bildning” som är folkhögskolans, och 
arbetarrörelsens folkhögskolors ledstjärna. 

Hög sannolikhet. “Nyttotänkandet” i samhället har 
slagit rot. Vi måste aktivt arbeta för demokratifrågorna 
om den demokratiska bildningen skall få 
genomslagskraft. 

Engagera människor 
i samhälls-
utvecklingen. 

Samma som ovan. Det allmänt högre trycket på individerna att 
endast arbeta med det som är till ”nytta”, gör det svårare att 
engagera deltagare i det som inte leder till kortsiktig egennytta. 
Dessutom är deltagarna idag generellt sett mer “misshandlade” 
av samhället och har en större misstro mot att det går att påverka 
samhällsutvecklingen. 

Inte så sannolikt. Vi har engagerade deltagare på 
skolan, men om deras kraft skall användas till att nå 
formella mål minskar tid för samhällsengagemang. Vi 
arbetar medvetet med uppgiften att engagera deltagarna 
i samhällsutvecklingen, att få våra deltagare att se 
möjligheter att påverka sin egen vardag. 

Utjämna 
utbildnings- 
klyftor, höja 
bildningsnivån. 

Risken är bildningsnivån. Vi har inte längre samma tid med 
bildning. Den instrumentella utbildningen riskerar att ta 
överhanden. Vad det gäller att minska utbildnings- klyftan ser vi 
mindre risker. Vi rekryterar rätt grupp. En faktor är att 
studiefinansieringssystemet inte hänger med gymnasieskolans 
förändring. 

Stor sannolikhet. Det kräver ett medvetet arbete för att 
inte bli verklighet. Hela studiefinansieringsfrågan 
måste lösas för deltagare som inte har svenska som 
modersmål. Vi ser också att allt fler av deltagarna som 
kommer idag har psykiska och sociala hinder som gör 
att de får svårt att klara sina studier och komma vidare 
till högskola och universitet. 

Öka delaktigheten i 
kulturlivet. 

Det är en fråga vi mycket medvetet arbetar med. Inte minst 
genom samarbetet med kulturinstitutionerna i Göteborg som 
VGRs kulturprojekt möjliggjort. 

Detta är en fråga vi mycket medvetet arbetar med och 
därmed ser vi en mindre risk. 

Samverkanskurser   

Utveckla 
demokratin. 

Vi ser risker för detta i våra samverkanskursers möjlighet att 
stärka och utveckla demokratin. En arbetsmarknad som ställer 
hårda krav på de anställda som har allt svårare att få ledigt för 
studier. Vi ser också att bidragssystemet bland annat genom 
viktade bidrag till allmän kurs och korttidsutbildade. Detta gör 
att det “kostar” folkhögskolan att bedriva denna typ av 
verksamhet. 

Inte så stor risk. Störst risk är att bidragen för denna 
verksamhet minskar. 

Engagera människor 
i samhälls-
utvecklingen. 

Ingen risk, de går dessa kurser för att de är engagerade i 
samhällsutvecklingen. 

Våra samverkanskurser vänder sig till de som redan 
tagit steget att vilja engagera sig. Studierna handlar om 
att stärka dem så de kan få ännu fler att engagera sig i 
samhällsutvecklingen. 

Utjämna 
utbildningsklyftor, 
höja bildningsnivån. 

Att erbjuda kvalificerade utbildningar för förtroendemän som 
ofta saknar “formell utbildning” är central för att minska 
utbildningsklyftan. Tyvärr ser det i folkbildningsdebatten inte 
alltid ut så. Man ser våra fackliga och politiska förtroendevalda 
som “överheten”. Som att utbildning som riktar sig till denna 
grupp snarare ökar än utjämnar utbildningsklyftan i samhället. 

Liten. 

Öka delaktigheten i 
kulturlivet. 

Detta borde inte vara något problem. Kultur borde vara en 
självklarhet inom våra fackliga och politiska utbildningar. 

Liten. Vi kommer att fortsätta med vårt enträgna arbete 
att stärka arbetarrörelsen med utbildning. Men vi måste 
hela tiden arbeta med idédebatten om vad 
folkbildningen är och skall vara i framtiden. 

Yrkesutbildningar   
Utveckla 
demokratin. 

Risken är samma som för allmän kurs. Men nu med 
arbetsmarknadens och deltagarnas krav på nytta. Att 
delar som handlar om medborgarbildning konkurrerar om 
tidsutrymme i kurserna med konkreta yrkesämnen. Samma risk 
med förändrade bidrag som för vår samverkansverksamhet. Att 
vi får mindre betalt för denna typ av verksamhet kan leda till 
omprioriteringar. 

Vi arbetar för att den inte skall bli så stor. Här är 
riskerna för förändrade bidragssystem mindre. 
Eftersom staten prioriterar denna kursform med 
öronmärkta nya pengar. 

Engagera människor 
i samhälls-
utvecklingen. 

Deltagare inom våra yrkesutbildningar har generellt ett 
samhällsengagemang. Dock behöver de hjälp att kanalisera och 
bearbeta. 

Liten. 

Utjämna 
utbildningsklyftor, 
höja bildningsnivån. 

Vi rekryterar idag på ett bra sätt, har ett fungerande urval och får 
in nya grupper i utbildning som i många fall inte skulle sökt sig 
till eftergymnasiala utbildningar. 

Mycket liten. 

Öka delaktigheten i 
kulturlivet. 

Är en naturlig del i kurserna, då det är både för egen skull och i 
sin yrkesroll viktigt att delta i kulturlivet. Vi har även i år 
kommit igång med FOKIS-samarbetet 

Liten. 
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 Verksamhetsberättelse för Viskadalens kursgård 
Viskadalens folkhögskola bedriver långa yrkeskurser i Seglora. Dessa finns i egna byggnader. Kursdeltagarna 
har i stor utsträckning egen mat med sig och nyttjar restaurangen i ringa omfattning. Få långkursdeltagare bor 
på internatet, då flertalet har eget boende. Det finns inga förutsättningar att med långa folkhögskolekurser 
upprätthålla internatet och övrig anläggning i Seglora. 
Grundförutsättningen för kursgården i Seglora är att den samlade arbetarrörelsen i Västsverige har ett behov 
av en gemensam kursgård. För att understödja studie- och utvecklingsarbete har arbetarrörelsen i Västsverige 
två folkhögskolor som styr kurser till Viskadalens Kursgård. 
Medlemsföreningarna har genomfört kursgårdskonferenser, 2005, 2010 samt en digital konferens 2020. Det 
uttalade önskemålet har varit att kursgården ska vara attraktiv för arbetarrörelsen i Västsverige. Utifrån 
kursgårdskonferenserna har styrelsen utformat tre efterföljande flerårsplaner som till stora delar verkställts. 
Viskadalens kurs och konferens är idag en anläggning som kan möta arbetarrörelsens behov och önskningar. 
Det gångna året har präglats av pandemin. För att säkra VSAFs likviditet har investeringar varit sparsamma 
och underhållet uppgått till budget.  
Önskan för verksamheten har varit att återta tidigare uppsagd personal i takt med efterfrågan. Detta har vi 
lyckats med. Vi har under året även gjort nyrekryteringar. 

Verksamhetsplan 

Beslut Utfall 
Verksamhetsmål 

2 500 gästnätter, 1 500 dagsgäster, 1 000 
internatnätter och vandrarhem. 
Långsiktigt mål 15 000 gästnätter. 

Det blev 2 660 gästnätter (2020: 1 970), 1 377 dagsgäster (2020: 939), 3 023 
internat/vandrarhemsnätter. (2020: 3 090) 

Förverkliga kursgårdsutvecklingsplanen, anpassa efter 
rådande ekonomiska läge.

Vi har gjort sparsamt med investeringar kopplat till hårda värden. Vi har istället 
satsat på mjuka värden såsom service, utbud och tillsättningar av tjänster. 

Genomförande 

Aktivt arbete för att uppnå nöjda gäster och deltagare. Fortsatt fokus har legat på att få alla att känna sig trygga hos oss under 
pandemin. Ökning av öppettider kvällstid för både service och trygghet. 
Aktivitetstjänsten återanställdes samt en receptions- och bokningsansvarig och 
en sous-chef för att öka och bredda kompetensen och kvalitén. 

Stärka huvudmännens engagemang och överlevnad och 
kursgårdens överlevnad. 

En digital kursgårdskonferens genomfördes. 

Effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. Detta har gjort genom bl. a kombinationstjänster. Upprättande av 
rutiner/månadsbokslut för att snabbare kunna parera utefter det ekonomiska läget. 

Medlemsföreningarna ska känna sig hemma på 
kursgården.  

Vi har fortsatt byta namn på lokaler till namn kopplade till arbetarrörelsen. Vi har 
även välkomnat fler organisationer till materialförrådet.  

Specifika satsningar 

Påbörja arbetet med att höja säkerhet och beredskap. Ansökan till Kammarkollegiet beviljades och handlingsplanen utfördes. Den 
innefattar bland annat paniklåsning, farthinder och splitterskydd. 



Slutord från ordförande 

Mitt första år som ordförande för VSAF har präglats av pandemin. Vid ett par tillfällen trodde vi att den var 
över, för att snabbt gå tillbaks i pandemi läge igen.  

Vi har dock, precis som året innan varit oerhört bra på att ställa om till digitala utbildningar. Jag vill verkligen 
ge en stor eloge till all personal som varit väldigt flexibla och lyckats hålla igång verksamheten trots det 
besvärliga läget. 

Styrelsen genomförde sin planeringskonferens i Norge, där vi träffade den socialdemokratiska nordiska 
samorganisationen, SAMAK. Det mötet genererade i en samsyn om att starta ett nordiskt samarbete som vi 
kallar för Skagenakademin. Den är fortfarande i planeringsstadiet, men väntas vara i gång 2023. Vi skapade 
också nya kontakter genom att besöka den enda arbetarrörelsefolkhögskolan i Norge. Ett mycket intressant 
möte, som vi hoppas kunna följa upp genom att bjuda ner dem till Seglora.  

Styrelsen har under året beslutat starta upp en filial  för VSAF i Varberg. Den är klar att starta redan under 
våren 2022 och kommer fysiskt att finnas i ABF:s lokaler i Varberg. 

Styrelsen ser fram emot att ta oss an de här nya verksamheterna, men det är också viktigt att avveckla 
verksamhet där vi är klara. Det vi gör nu är att avknoppa folkhögskolan Fontänhuset i Göteborg, som klarar 
sig utan vårt stöd from 2022.  

Jag vill med detta slutord tacka styrelsen och våra medlemsorganisationer för gott samarbete. Jag vill också 
tacka vår personal som alltid gör ett fantastiskt arbete och som möter våra deltagare och organisationer med 
största kunskap och kompetens.  

Ingrid Andreae 
Ordförande VSAF 

Styrelsen för VSAF godkände den 4 april 2022 verksamhetsberättelsen för 2021 och föreslår årsmötet 
att göra det samma. 

Ingrid Andreae 
Ordföranden för VSAF
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Till föreningsstämman i Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola, org. nr 864500-7900 

Rapport om årsbokslutet 
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsbokslutet 
Den andra informationen består av årsberättelse men innefattar inte årsbokslutet och vår revisionsberättelse avseende denna. Det är styrel-
sen som har ansvaret för den andra informationen. 
Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra in-
formation. 
I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera före-
ningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al-
ternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god re-
visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsbokslutet. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevi-
sen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på detta. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om års-
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händel-
serna i enlighet med bokföringslagen.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Comfact Signature Referensnummer: 1319474
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Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola för år 
2021. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.  

Borås den 7 april 2022  

KPMG AB 

Oscar Grönesjö Christian Teiffel 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 

Ing-Marie Åkesson 
Förtroendevald revisor 

Comfact Signature Referensnummer: 1319474
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