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Plats: Värnamo Folkhögskola 

Närvarande: Rune Backlund (C), 
Malin Wengholm (M), 
Carina Ödebrink (S) 
 
Övriga 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör, 
Caroline Brun, rektor, 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

Ej närvarande: Anders Pansell (KD), 
Jarl Karlsson (S) 

§ 91 Information om Värnamo folkhögskola 
Rektor Caroline Brun hälsar välkommen till skolan och 
inleder med att visa en kort informationsfilm om skolan 
som gjordes i våras. 
Skolan har idag ca 170 elever på hel- eller deltid och ca 
hälften av dem bor på skolan. 
Man har fem typer av utbildningar på skolan: 

• Allmän linje med olika profiler 
• Baslinje för funktionshindrade 
• Behandlingspedagogutbildning, 2 år 
• Fritidsledarutbildning, 2 år 
• Textilakademin, 1 år 

 
Baslinjen är unik för skolan medan de övriga 
utbildningarna finns även på andra folkhögskolor. 
Skolan har idag ingen särskild profil men det finns vissa 
idéer om vilken profil man skulle vilja ha. Ska man ha en 
inriktning på folkhälsa, något estetisk eller ett 
internationellt tema? Detta vill man gärna diskutera mer 
med Regional utvecklingsdelegationen. 
Skolans ekonomi grundas på bidrag från stat och landsting 
som bygger på deltagarveckor. Systemet fungerar inte 
riktigt på samma sätt för Värnamo folkhögskola och 
Sörängens folkhögskola. 
 
Skolans alkohol- och drogpolicy diskuteras. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 



 

PROTOKOLL 2(2)

 Regionala utvecklingsdelegationen §§ 91-92 

 Tid: 2011-09-02 kl. 09.30-12.00 
 

 

  

 

 

§ 92 Rundvandring på skolan 
Skolan har idag tre elevboenden, Västbo, Östbo och 
Bokullen. Regionala utvecklingsdelegationen besöker alla 
tre husen. Västbo är äldst och i sämst skick och Östbo något 
bättre men bägge skulle behöva rivas så att man kunde 
bygga ett nytt hus. Detta skulle man vilja göra 2012, 
kostnaden för ett hus i tre plan på 2100 m2 med 35 rum är 
beräknad till 40 miljoner. Regionala 
utvecklingsdelegationen besöker också 
undervisningslokaler, matsal, idrottshall, administration 
m.m. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund  
 

 
 

 


