PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Tid:

2016-08-31 kl. 09:00-11:50

Plats:

Regionens hus, sal B

§7

Verksamhetsberättelser 2015 Sörängens
folkhögskola och Värnamo folkhögskola
Diarienummer 2016/1461, 2411
Beslut
Presidiet föreslår att nämnden godkänner
• verksamhetsberättelser 2015 för Sörängens folkhögskola
och Värnamo folkhögskola.
Sammanfattning
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen,
bilaga 2 ska årsredovisning årligen upprättas och sändas till
Folkbildningsrådet. Den ekonomiska redovisningen ska omfatta
resultaträkning. Av årsredovisningen ska tydligt framgå hur
mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från folkbildningsrådet
och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga
medel ska också redovisas.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-27
• Verksamhetsberättelse 2015 Sörängens folkhögskola
• Verksamhetsberättelse 2015 Värnamo folkhögskola
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Tid:

Malin Olsson
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

2016-08-31 kl. 09:00-11:50

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-27

RJL 2016/1461
RJL 2016/2411

Utbildning och kultur
Avsändare
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Verksamhetsberättelser
folkhögskolorna
Förslag till beslut
Nämnden godkänner
• verksamhetsberättelser 2015 för Sörängens folkhögskola och Värnamo
folkhögskola.

Sammanfattning
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, bilaga 2 ska
årsredovisning årligen upprättas och sändas till Folkbildningsrådet. Den
ekonomiska redovisningen ska omfatta resultaträkning. Av årsredovisningen ska
tydligt framgå hur mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från
folkbildningsrådet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga medel ska också
redovisas.

Information i ärendet
Folkhögskolans styrelse är ansvarig för att alla uppgifter som lämnas till
Folkbildningsrådet är korrekta.

Beslutsunderlag
•
•

Verksamhetsberättelse 2015 Sörängens folkhögskola (RJL 2016/2411)
Verksamhetsberättelse 2015 Värnamo folkhögskola (RJL 2016/1451)

Beslutet skickas till
Regional utveckling / Utbildning och kultur stab

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-27

RJL 2016/1461
RJL 2016/2411

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör för utbildning och kultur

Sörängens folkhögskola
Verksamhetsberättelse 2015

1

Sörängens folkhögskola – Verksamhetsberättelse för år 2015
Skolans huvudman
Skolans huvudman är Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) inom
Region Jönköpings län. Regionens insatser ger förutsättningar som bidrar till en positiv
utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal. Speciellt viktiga är insatser inom
områdena utbildning, kultur, näringsliv och infrastruktur. Sörängens Folkhögskola är en del av
verksamhetsområdet Utbildning och kultur som för utbildningsverksamheten har som
målsättning att erbjuda ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud som speglar
omvärldens och individens behov.
Demokrati
Skolans huvudman menar att den gemensamma värdegrunden och demokratifrågorna måste
ständigt hållas vid liv. I detta sammanhang kan folkrörelse- och folkbildningsperspektivet inte
nog betonas. Regionen har ett ansvar för att en utveckling av demokratifrågorna sker och att
frågor om politiskt arbete och politiska organisationsstrukturer aktivt bearbetas, inte minst ur
ett ungdomsperspektiv. Strävan måste vara att finna arbetsformer som attraherar ungdomar.
Utbildning
I dagens snabbt föränderliga samhälle med ständiga krav på nya eller förändrade kompetenser
är tillgången och möjligheterna till utbildning av avgörande betydelse. En väl utbyggd
utbildningsverksamhet, såväl vad avser bredd och djup som kvalitet, är inte bara av stor vikt
sett utifrån rent utbildningspolitiska aspekter och möjligheter för enskilda individers
utveckling, utan minst lika viktigt för regionens utveckling.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Presidie:
Ordförande: Wengholm Malin (m), malin.wengholm@rjl.se
Hörnsten Lindén Maria (s), maria.hornsten.linden@rjl.se
Eriksson Torbjörn (kd), torbjorn.eriksson@rjl.se
Ledamöter:
Berglund Anders
Erazim Tomas
Eriksson Per
Gustafsson Anders
Hansson Annika
Heinpalu Jon
Jansson Martina
Karlsson Lennart
Lindahl Jonas
Lindahl Mari
Lusth Gun
Magnusson Jonas
Föredragande
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Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör/Ulrika Geeraedts/Carl-Johan Sjöberg, tf regional
utvecklingsdirektör
Lokala Samverkansgruppen
Henrik Bjarnbäck, rektor, ordf.
SFHL-Lf
Lena Feldin
Kommunal
Ann-Catrin Andersson
Vision
Anneli Pettersson (även huvudskyddsombud)
Samverkansgruppen U o K
Fjodor Eklund, SFHL-Lf, lärare
Miljöombud
Kenneth Gunnarsson, vaktmästare

Verksamhetsberättelse
För Sörängens folkhögskola finns en hel del att rapportera från verksamhetsåret 2015. Enskilt
viktigast är kanske det förberedande arbetet att renovera och handikappanpassa vårt största
skolhus under 2016. Det kommer öppna upp möjligheten att ta emot elever med rörelsehinder
på ett bra sätt.
Sörängens folkhögskola har haft en mycket stor deltagarnöjdhet och bra med sökande per
studieplats. Det senare har dock visat sig vara direkt nödvändigt då många söker
utbildningsplats på flera skolor. De särskilda kurserna med kulturinriktning har varit något
svårare att fylla.
Sörängens folkhögskola har steg för steg stärkt sin kulturprofil. Numera finns två lärare som
tar extra ansvar för kulturen och de har besökt andra skolor med liknande profil. Det handlar
om våra kulturaktiviteter som gäller samtliga deltagare och är schemabrytande men också att
tydligare lyfta profilen på hela skolan. I samband med att vi satsat särskilt på kulturen har vi
under 2015 startat ett Kulturråd med majoritet delatagare för att jobba med kulturinslagen på
skolan. Ett av de återkommande inslagen har varit Kulturlunch. Där har vi bjudit in även
allmänheten att komma och uppleva den schemabrytande aktiviteten. Det har varit
författarbesök, konserter etc. Vi startade upp olika klubbar från augusti 2015. Det handlade
om aktiviteter som ligger utanför den ordinarie undervisningen och som var tillgängliga för
samtliga deltagare. Det som skolan startade upp var fotoklubb, yoga, filmklubb och
skoltidningen. Skolan uppmanade även eleverna att starta upp andra aktiviteter. I
utvärderingen av dessa framkom att deltagare och personal unisont ville fortsätta med och
utveckla dessa klubbar och att de har haft en rad positiva effekter för hela skolans
sammanhållning och för ett gemensamt synsätt. Nästa läsår kommer utbildningsövergripande
klubbar återigen att erbjudas. Skoltidningen har utvecklats och är nu en självklar del av
skolan.
Värt att nämnas är också ett av projekten för läsfrämjande. Vi köpte in en bok till samtlig
personal och alla deltagare. Tanken var att uppmuntra läsandet och att ha en gemensam
aktivitet där alla var delaktiga och kunde vara med och diskutera. Sedan valde de olika
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utbildningarna att jobba med boken på olika sätt. De olika estetiska utbildningarnas arbete
tillsammans med författarna resulterade i en mycket uppskattad utställning i Nässjös konsthall
vårterminen 2015. Under utställningsveckan kom sedan bokens författare och föreläste om
boken och svarade på frågor. När det var gjort presenterade skolan elevernas utställning för
författaren på plats i konsthallen vilket var enormt uppskattat. Bokprojektet kommer att
utvecklas och fortsätta.
Sörängens folkhögskola har fortsatt sitt internationella arbete. Detta främst genom
utbildningen i Global rättvisa. Vi har också haft flera internationella gästföreläsare. De flesta
särskilda linjerna var under 2015 på en resa utomlands. 2015 reste allmändeltagarna till Polen
och besökte Auschwitz. Skolan bekostade stora delar av resorna för att samtliga ska kunna
deltaga och vi ser det som ett värdefullt tillskott i utbildningarna.
Slutligen fortsätter arbetet med att skapa ett tydligt kvalitets- och utvecklingsarbete som utgår
från våra utbildningar. Samtliga utbildningar utvärderar och följer upp utifrån sina unika
förutsättningar. Dessutom görs en mer generell utvärdering i samband med båda
terminsavslutningarna. Nästa steg är handlingsplan och utvärderingsplan för varje utbildning.

Samlad verksamhet
Antal genomförda kurser och deltagarveckor
På Sörängens folkhögskola har under 2015 genomförts 7 långa kurser, inga korta kurser samt
1 SMF-kurs. Antalet genomförda deltagarveckor har varit 6063 deltagarveckor. Sörängens
folkhögskola har av folkbildningsrådet beviljats 5685 deltagarveckor.

Kursernas huvudsakliga innehåll
Allmän kurs

Allmän kurs syftar till att ge människor en chans att läsa in eller komplettera sina
gymnasiebehörigheter och samtidigt utvecklas inom ett specialområde. På Sörängens
folkhögskola kan man välja bland tre olika profiler samt många behörighetsgivande kurser vi
har dessutom en filial i Jönköping där deltagarna också läser allmän kurs. Efter studierna
erhålls ett studieomdöme som används vid ansökan till högskola i särskild kvotgrupp.
På allmän kurs läggs de största resurserna på att de studerande ska klara av sina
behörighetsämnen och få sin allmänna högskolebehörighet. Vi försöker ha små grupper och
låta eleverna jobba utifrån sina förutsättningar. Vid uppstarten på hösten görs individuella
studieplaner till alla studerande tillsammans med SYV. Dessa diskuteras vid enskilda samtal
och ändras vid behov. Profilerna som erbjudits är humaniora, naturvetenskap och
naturvetenskapligt basår. Det sistnämnda gör att vi även kan ge särskild behörighet för högre
studier vilket är viktigt för regionen.
Särskild kurs – Global rättvisa

Globallinjen, en utbildning med praktik i Latinamerika. Sörängens folkhögskola anordnar
tillsammans med Latinamerikagrupperna kursen ”Global rättvisa” med fem månaders praktik
i Argentina, Ecuador och Paraguay. Kursen innehåller utbildning i Latinamerikakunskap,
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globala rättvisefrågor, folkbildning, skrivande, foto, spanska och miljö samt
informationsarbete och praktik i Sverige och Sydamerika.
Särskild kurs - Författarutbildningen

Författarlinjen är en bred grundkurs där deltagarna får möta flera professionella författare som
är experter inom sina olika uttrycksformer. Undervisningen i lagd i kortare block, så att man
arbetar med en uttrycksform i taget: prosa, lyrik, journalistiskt skrivande och drama. Inom
dessa block ryms skrivande av roman, novell, deckare, kåseri, poesi, prosalyrik, barnbok,
reportage och manus för TV, film och scen.
Särskild kurs – Skrivarlinje på distans

Under ledning av pedagoger och författare ökar deltagarna sin litterära medvetenhet,
utvecklar det egna skrivandet och hittar och fördjupar sin personliga stil. Arbetet är nätbaserat
och bygger på konstruktiv respons i mindre grupper via plattformen First Class.
Undervisningen har deadlines enligt rullande schema med handledd respons i grupp och
enskilt. Läsningen av texterna är utbildningens grund. Den ger inspiration och träning i att se
utvecklingsmöjligheter i egna och andras texter.
Särskild kurs – Keramik

Keramiklinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till deltagare som vill få en
grundläggande keramisk utbildning som ger en god grund för fortsatta studier, eget
konstnärskap eller arbete inom det keramiska området. Den huvudsakliga inriktningen är
brukskeramik och stor vikt läggs vid hantverket.
I utbildningen får deltagaren förutom materialkännedom kunskaper i drejning och andra sätt
att formge leran. De får lära dig olika typer av bränningar samt glasyr- och dekortekniker.
Linjen ger deltagarna även möjlighet att prova på att fusa och slumpa glas. Teckning, kroki,
skissteknik och konsthistoria kan, efter eget önskemål, vara integrerade delar i kursen.
Särskild kurs – Estet bild

Estetlinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till dig som söker grundläggande kunskaper
i bild och form samt vill fördjupa dig i ditt eget skapande. Estetlinjen uppfyller kraven på
ettårig förberedande kurs för bildlärarutbildning samt andra utbildningar inom det estetiska
området.
Estetlinjen passar även dig som under ett år vill odla din kreativitet och pröva olika
konstnärliga uttrycksformer som: figurteckning, måleri, foto, illustration, keramik, grafik,
konsthistoria, grafisk formgivning och animation.
Särskild kurs – Animation

Animationsutbildningen är en ettårig grundutbildning i klassisk animation med betoning på
analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. Under kursen får deltagarna
grundläggande kunskaper i animation - rörelsens konst. Detta sker genom studier av rörelsen
och dess betydelse för att levandegöra teckningar och döda ting. Stor vikt läggs även på
berättelsen där teori varvas med praktik för att du ska lära dig att uttrycka dig och berätta med
animation. Vi ger även möjligheten att läsa ett andra år.
Särskild kurs - Foto
Sörängens folkhögskolans fotolinje är en bred fotoutbildning med både digital och analog
inriktning. Huvuddelen av undervisningen sker i digital miljö där du bland annat får lära dig
bildhantering i Photoshop och Lightroom, iscensätta egna idéer i en professionell fotostudio,
genomföra dokumentära bildprojekt samt få en ökad förståelse för modern
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bildkommunikation. Vi lägger stor vikt vid praktiska övningar och levande diskussioner.
Exempel på teoretiska kursmoment är fotohistoria, bildanalys, samtidsfotografi och
fotografisk etik. I utbildningen ingår även att lära sig det analoga mörkrumsarbetet från
grunden. Skolan lånar ut en analog kamera till varje elev, och det finns goda möjligheter att
fördjupa sig i traditionella fototekniker. Vi har även digitala kameror att låna ut för de som
inte har en egen.

Deltagar- och kursstatistik
VT -15

Antal

Kurs

18deltagare kvinnor 24

Allmän 1 hum
Allmän 2 natur
Allm Jkp 100%
Allm Jkp 75%
Allm Jkp 50%
Allm gr jkp
100%
Allm gr jkp
50%
Allmän3 Basår
Allmän total
Författare
SPD
Animation
Keramik
Estet
Foto
Global
Totalt VT-15

HT -15
Kurs

Allmän 1 Hum
Allmän2 Natur
Allm Jkp 100%
Allm Jkp 75%
Allm Jkp 50%
Allm gr jkp
50%

16
5
30
1
12

Utbildningsnivå

8
2
18
8

13
3
21
1
4

2529

3045

1
2
5

2

2

4

3

4660 >60 1

2

3

4

Utl
bakg

Delt
v.

6

7
2
5

5
1
7

4

2

6

336
105
630
16
126

6

4

1
2

1 11
1 4
6 17 1
1
3
5

Funk
ned

5

0
2
8
74
7
19
12
11
9
13
13
158

0
2
5
6
1
1
43
48 11 10
5
6
1
13
3
6
6
6
9
3
11
3
5
9
7
1
1
12
11 1
1
11
9
4
110 96 32 18

1
2
2
3

7

Antal

2

2

2 1 5
3 5 10 27 17 15
7
2
1 7
11
1
10
2 2 5
2 11
10
5 5 11 29 22 76

0
11
1

3
19
2
2
2
2
3
1

3
15

31

21
168
21
1402
147
399
252
231
1
189
2
273
273
24 3166

Utbildningsnivå

18deltagare kvinnor 24

17
2
32
3
10

1

9
2
9
3
5

16
2
25
2
7

2529

3045

4660 >60 1

1
5
1

1
1
2

1

2

3

4

2 10
2
1 2 25
3
9 1

5

3

6

1

Funk
ned

Utl
bakg

Delt
v.

8

6
1
11
2
3

306
36
573
41
90

3
3

0

0
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Allmän3 Basår
Allmän total
Författare
SPD
Animation
Keramik
Estet
Foto
Global
Totalt HT-15

Totalt -15 SMF
Kurs

SMF
SMF över 25
SMF Totalt

Totalt hela -15
Termin

VT
HT
VT HT Totalt

11
75
13
20
11
11
14
13
12
169

5
33
12
19
6
9
7
7
9
102

6
58
9
2
9
6
11
11
8
114

2
9
3
4
2
1
3
1
4
27

3
7
1
9

T
0

1
4

1

2
1

18

8

Antal

1
1 4 50 1
3
1 4

10
13
10
1
5
11
1
1
2 8
1 2
11
3 1 9
1
3
2 1 6 60 8 70

1
10

1
15
2
2
2
7
5

8
19

33

198
23
1244
234
324
1
198
195
4
252
1
234
216
29 2897

Utbildningsnivå

deltagare kvinnor

5
4

2
2
9

1824

2529

3045

4660 >60 1

5
3
4

3

4

2
5

1
3

1

0

Antal

2 1
0 2 1

2

5

6

3
1
0

Funk
ned

Utl
bakg

1
4

0

1

0

Delt
v.

65
52
117

Utbildningsnivå
1824

2529

3045

110 96
102 114
212 210

32
27
59

18
18
36

deltagare kvinnor

158
169
327

2

4660 >60 1

7
8
15

2

3

4

5

6

5 5 11 29 22 76 15
2 1 6 60 8 70 19
7 6 17 89 30 146 34

Funk
ned

31
33
64

Utl
bakg

Delt
v.

24 3166
29 2897
53 6063

Profileringsarbete
Sörängens folkhögskola har steg för steg stärkt sin kulturprofil. Numera finns två lärare som
tar extra ansvar för kulturen och de har besökt andra skolor med liknande profil. Det handlar
om våra kulturaktiviteter som gäller samtliga deltagare och är schemabrytande men också att
tydligare lyfta profilen på hela skolan. Vi startade upp olika klubbar från augusti 2014 och
fortsätter det arbetet även 2015. Det handlade om aktiviteter som ligger utanför den ordinarie
undervisningen och som var tillgängliga för samtliga deltagare. Det som skolan startade upp
var fotoklubb, teckningsklubb, keramikklubb, filmklubb och skoltidningen. Skolan
uppmanade även eleverna att starta upp andra aktiviteter. Det resulterade i yoga en gång i
veckan och att det blev bra deltagande på idrottstimmen som skolan ordnade med lärare. I
utvärderingen av dessa framkom att deltagare och personal unisont ville fortsätta med och
utveckla dessa klubbar och att de har haft en rad positiva effekter för hela skolans
sammanhållning och för ett gemensamt synsätt. Nästa läsår kommer utbildningsövergripande
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klubbar återigen att erbjudas. Nytt för 2015 är Kulturrådet, där deltagarna får vara med och
jobba för en bra kulturprofil på skolan. Arbetet har slagit väl ut och delar av Kulturrådet
deltog i Regionens årliga Kulturting.
Ett stort arbete har gjorts på hemsida och sociala medier för att visa vår kulturprofil på ett
tydligt sätt. Samtliga deltagare har också fått prova på våra olika utbildningar med estetisk
profil.

Ekonomisk redovisning
SÖRÄNGENS FOLKHÖGSKOLA 2015
KOSTNADSSLAG
Personalkostn. Inkl soc avg

BUDGET

BOKSLUT

-14 268

-14 383

-21

-174

-9 807

-9 868

0

0

Internhyra inkl värme och el

-3 001

-3 305

Övriga interna kostnader

-1 294

-1 546

-28 391

-29 276

9 370

9 201

10 610

10 928

980

1 045

2 380

2 684

42,63%
Övriga personalkostnader
Externa kostnader kto grupp 5-8
Finansiellt mål

inkl avskrivningar
SUMMA KOSTNADER
Regionbidrag
Statsbidrag
Utomlänsintäkter
Elevintäkter (kost, logi, mm)
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Övriga bidrag och intäkter
SUMMA INTÄKTER

5 051

5 544

28 391

29 402

0

126

NETTO

Grundvillkoren för statsbidragsberättigad verksamhet
Verksamhetsplan 2016
Sörängens folkhögskola är en del av Region Jönköpings län och använder sig av balanserat
styrkort i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Nedan följer vår verksamhetsplan 2016 utifrån
de fem perspektiv som vi ser på vår verksamhet igenom; kundperspektiv, processperspektiv,
medarbetarperspektiv, ekonomiperspektiv och förnyelseperspektiv.
Kundperspektiv
Styrkort 2016
Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Mått

Målvärde

Medborgarnas intresse och
engagemang i samhällslivet.

Genom egna insatser och stöd till
föreningslivet skapa engagerade
och kulturintresserade medborgare
och fler mötesplatser.

Alla länsinvånare ska ha möjlighet
att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget
skapande.

Kulturverksamhet i länets samtliga
kommuner.

Andel kommuner i länet
där det varit föreställningar
eller annan
kulturverksamhet

Ett attraktivt och framtidsinriktat
utbildningsutbud med hög kvalitet,
anpassat efter befolkningens och
arbetsmarknadens behov.

Behovsanalyser som ger underlag
för utbildningarnas dimensionering
och inriktning.

Sökande per
utbildningsplats könsuppdelas

≥2,0

Andel nöjda deltagare könsuppdelas

≥80 %

Verksamhetsmål

Mått

Målvärde

Ett attraktivt och varierat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov

Nöjda studerande och
många sökande

90%

Deltagare som slutför sin
utbildning

85%

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen
AKTIVITET - vad ska
göras?

Resultat - vad ska
aktiviteten ge?

Mål - vilket mål ska Klardatum Ansvarig
resultatet stödja?
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Samtliga kurser på varje
utbildning ska utvärderas
med gemensamma
enkätfrågor

Än fler nöjda deltagare och Nöjda deltagare och
ökad utbildningskvalitet
hög kvalitet

Juni 2016

Linjeansvariga
och rektor

Veckobrev från rektor

Gemensam information till Öka informationsfödet
samtlig personal och
deltagare

Juni 2016

Rektor

Processperspektiv
Styrkort 2016
Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Mått

Främja kulturell mångfald och regional
särdrag.

Samverkan med olika
aktörer inom
kulturområdet.

Samverkanstillfällen
interregionalt, internationellt
och interkulturellt

Dialog med civilsamhället.

Samverkan med olika
aktörer inom
kulturområdet.

Samverkanstillfällen med
civilsamhället

Eleverna ska slutföra sin utbildning.

Utbildningsinnehåll
anpassat till elevens
behov.

Andel deltagare som slutför
kurs inom folkhögskolan könsuppdelas.

75% (?)

Antal samverkanstillfällen
mellan verksamheter inom
Utbildning och kultur

Redovisas
2016

Utveckla samverkan mellan
verksamheterna inom Utbildning och
kultur (UoK - eget mål)

Målvärde

(UoK - eget mått)
Hållbar miljöutveckling
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Servera mat med ökad andel ekologiska
livsmedel, både avseende volym och
kostnad. (2013-2016).
Erbjuda enkla koncept för resfria möten
(2013-2016)
Kontinuerligt arbeta med
utfasningsprodukter och se till att sådana
produkter inte köps in. (2013-2016)
Inventera riskfyllda produkter och
riskbedöma användningen i den egna
verksamheten samt att vidta åtgärder
vilket är lagstadgat och en del av det
generella arbetet med kemikalierisker.
(2013)
Minska matsvinnet genom klok
resurshushållning i livsmedelskedjan
(2013-2016)
Bidra till att öka konsumtionen av kultur
för att motverka miljöbelastande materiell
konsumtion och ge möjlighet till ett
hållbart innehåll av den ekonomiska
tillväxten(2013-2016). Mått, se
kundperspektiv.
Öka kompetensen i hur man brukar
jordbruk och skog på ett klimatsmart sätt
(2014-2016)

Klimatsmart region

Minskade koldioxidutsläpp
från tjänsteresor (basår
2012)

≤-13 procent

Klokt resurstänkande

Andelen materialåtervunnet
avfall av totala mängden,
inklusive biologisk
behandling

≥45 procent

Sund livsmiljö

Antal särskilt farliga kemiska
produkter i verksamheten
(basår 2013)

minskat
antal

Andel inköpta ekologiska
livsmedel av den totala
livsmedelskostnaden

≥45 procent
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Styrkort 2016
Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Mått

Målvärde

Kostnadseffektiv upphandling

Rätt beteende

Avtalstrohet inköp

≥90 procent
av alla inköp

Verksamhetsmål

Mått

Målvärde

2015: Genomföra åtgärder för att öka läsförmågan bland skolans
deltagare i linje med uppdraget "Läsfrämjande" från
Folkbildningsrådet

Ekonomisk satsning på minst Ökat
Ett större läsprojekt, antal 1
läsande

Erbjuda kulturarrangemang under läsåret

Antal

12

Andel linjer som jobbar med utvärdering och uppföljning

Procentuell andel

100%

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen
AKTIVITET - vad ska göras?

Resultat - vad ska
aktiviteten ge?

Mål - vilket mål Klardatum Ansvarig
ska resultatet
stödja?

2016: Arbeta aktivt med att minska
matsvinnet (från produktionskök) och öka
materialåtervinningen, t ex med förbättrade
rutiner och kommunikation som underlättar
enkel och effektiv avfallssortering
2016: Ta fram handlingsplan med åtgärder
för att att nå den höjda målsättningen för
andel inköpta ekologiska livsmedel av total
livsmedelskostnad under 2015-2016
2016: Vidta åtgärder för ökad avtalstrohet
såsom ökat antal avtalsleverantörer,
rensning i databasen, informationsinsatser,
i nära samarbete med Inköp och
verksamheterna
2016: Säkerställande av egenkontroll inom Checklista genomförd,
Risk, säkerhet och miljö (fd LG1)
status uppdaterad,
kommenterad och
signerad

160219

2016: Resultatuppföljning Miljö (tertial 1)

Resultatuppföljning ifylld Hållbar
miljöutveckling

160118

2016: Resultatuppföljning Miljö (tertial 2)

Resultatuppföljning ifylld Hållbar
miljöutveckling

2016: Säkerställande av egenkontroll inom Checklista genomförd,
Risk, säkerhet och miljö (fd LG2)
status uppdaterad,
kommenterad och
signerad
2016: Resultatuppföljning Miljö (tertial 3)

Resultatuppföljning ifylld Hållbar
miljöutveckling
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Medarbetarperspektiv
Styrkort 2016
Strategiskt mål

Framgångsfaktor Mått

Målvärde

Delaktiga,
kompetenta och
friska medarbetare

Attraktiv arbetsplats Andel medarbetarsamtal

≥90 procent

Andel med dokumenterad
kompetensutvecklingsplan

≥90 procent

Andel sjukfrånvaro

≤3,5 procent
(kvinnor ≤3,7%
och män ≤2,3%)

Andel frisknärvaro, högst 5 dagars
sjukfrånvaro

>66 procent

Andel nyanställda chefer som under året har
deltagit i introduktion, utbildningar och
utvecklingsprogram

100 procent

Ekonomiperspektivet
Styrkort 2016
Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Mått

Målvärde

Verksamheten ska kännetecknas
av en god hushållning av resurser
på såväl kort som lång sikt.

Organisationsutveckling för ökad Kostnad per
produktion och effektivitet.
deltagarvecka

Kostnadsökning ≤
vägt index

Ekonomi i balans,
ekonomiskt resultat

≥0

Verksamhetsmål

Mått

Målvärde

Ekonominformation till personalen varje månad (gäller ej
juniuppföljning)

%

100

Kunskap om prestations- och
kostnadsutfall.

Förnyelseperspektivet
Strategiskt mål

Framgångsfaktor

Mått

Målvärde

Organisation och medarbetare
som utvecklas i takt med nya
krav.

Kompetensutveckling av personal för att
möta framtida krav och kvalitet i skolan.

Andel lärare med
pedagogisk utbildning

≥75%

Verksamhetsmål

Mått

Målvärde

Kulturprofilen ska stärkas

Dagar med pröva-påaktiviteter på skolan

Minst en

Stärka folkhögskoleidentiteten på skolan

Studiedag i temat

Minst en
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Redovisning av kvalitetsarbetet
Kvalitetsarbetet på Sörängens folkhögskola bedrivs på flera olika nivåer. Som en del av
Region Jönköpings län använder vi oss av balanserat styrkort för att mäta måluppfyllelse
inom fem olika perspektiv; kundperspektiv, processperspektiv, medarbetarperspektiv,
ekonomiperspektiv och förnyelseperspektiv. En del av måluppfyllelsen finns nedan redovisat i
den årliga rapport som går till landstingsledningen. Då används skalan:
Värdering av mål:

ej uppfyllt

Värdering av aktivitet:

ej genomförd

delvis uppfyllt

uppfyllt

delvis genomförd

genomförd

I ovanstående kvalitetsystem bygger vi in så mycket som möjligt av både det som landstinget
som huvudman intresserar sig för, det som folkbildningsrådet kräver och det som vi själva vill
uppmärksamma. Inte så sällan sammanfaller dessa bitar. Vår stora deltagarenkät som
genomförs två gånger om året är ett viktigt kvalitets- och utvecklingsinstrument. Det
viktigaste är dock det som sker i det dagliga arbetet där små undervisningsgrupper, hög
lärartäthet, en syn på deltagarna som aktiva subjekt möjliggör ett stort mått av
direktinflytande.
Nätverk för kvalitetsutveckling

Utveckling av olika nätverk och yrkesråd prioriteras på skolan.
 SYV-nätverk (studie- och yrkesvägledare)
 Olika rektorsnätverk (landstingsskolor i landet, länets skolor,
rektorsfortbildningsgrupp)
Utöver detta så finns ett aktivt utvecklingsarbete som utgår från skolans arbetslag.

Kundperspektiv
Uppföljning Styrkort 2015

Mått övergripande

Antal sökande
per

Ja F
n e
b

M A M Ju J A S O N De Målvärd Stat Prog Statu Ansv
ar pr aj n ul ug ep kt ov c
e
us noss
arig
(ack värde prog
)
nos
≥2,0
sökande
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utbildningsplats

per
utbildning
splats

- varav kvinnor
- varav män
Andel nöjda
elever

89
%

97
%

- andel nöjda
elever/kvinnor

93
%

100
%

- andel nöjda
elever/män

93
%

100
%

≥80
procent

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
20150903: Två av de elever som inte kategoriserat sig som man eller kvinna var inte nöjd med utbildningen,
därav att %-en ser märklig ut. //Henrik
20160118: 9 elever har svara "annat" på frågan om kön, därav att %-en ser lite märklig ut.

Mått Ja F
verksamhetss n e
pecifika
b

M A M Ju J A S O N De Målvärd Stat Prog Statu Ansv
ar pr aj n ul ug ep kt ov c
e
us noss
arig
(ac värde prog
k)
nos

Nöjda
studerande och
många sökande

89
%

97
%

90%

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
20150903: Uppföljning och förbättringsarbete görs kontinuerligt för att få fler nöjda elever. /Henrik
20160118: 97% har svarat 3 eller bättre (1-5 där 5 är bäst), 84% har svarat 4 eller bättre. /Henrik

Uppföljning handlingsplan 2015
Aktivitet/Åtgärd

Resultat

Klardatum Ansvarig

Samtliga kurser på varje
utbildning ska utvärderas
med gemensamma
enkätfrågor

Än fler nöjda deltagare
och ökad
utbildningskvalitet

Juni 2015

Veckobrev från rektor

Gemensam information Juni 2015
till samtlig personal och
deltagare

Status Kommentera
status, inkl
datum

Linjeansvariga
och rektor

Rektor

Veckobrev är
under utveckling

Redovisning vid tertial- och årsuppföljning
Viktiga händelser under perioden
T2: 1/5-31/8
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20150903
Nytt nätverk för internet behövs och ett samarbete med ITC är igång. Inga datum eller annat konkret såsom
ekonomi etc finns beslutat.
Beslut om försäljning av Hasselängen är taget och försäljning påbörjas troligen under vår/sommar 2016.
Beslut om större underhåll och tillgänglighetsanpassning av skolhuset är beslutat.
Internatet fylldes återigen vid terminsstart ht15.
En satsning på kulturprofilen görs under läsåret med ambition om att göra ett större avtryck i Nässjö kommun.
/ Henrik

Processperspektiv

Uppföljning styrkort 2015
Mått övergripande

Ja Fe M Ap M Ju J Au Se O N De Målvä Stat Progn Statu Ansv
n b ar r
aj n ul g p kt ov c rde
us
oss
arig
(ac
(ac
(ac
(ack värde prog
k)
k)
k)
)
nos

Andel deltagare
som slutför kurs

(inget
mål
2015)

- andel kvinnor
- andel män
Antal
samverkanstillfäll
en mellan
verksamheter
inom Utbildning
och kultur

(inget
mål
2015)

(UoK - eget mått)
Minskade
koldioxidutsläpp
från tjänsteresor
(basår 2012)

≤-10
procen
t

Andelen
materialåtervunn
et avfall av totala
mängden,
inklusive
biologisk
behandling

≥40
procen
t

Antal särskilt
farliga kemiska
produkter i
verksamheten
(basår 2013)

minska
t antal

Andel inköpta
ekologiska

-

31 32 33 33
% % % %

33 34 35
% % %

≥35
procen
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livsmedel av den
totala
livsmedelskostna
den*

t

Avtalstrohet
inköp*

-

80 70 65 66
% % % %

65 53 55
% % %

Synergi, öppna
ärenden*

-

5

4

6

6

5

2

≥90
procen
t av
alla
inköp
22

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
20150504 Ekologiska livsmedel: Vi var på inspirationsmöte i Eksjö den 8: april och ska utforska vad vi kan ta med
oss därifrån under detta året. /HB Samarbete med Inköp (Anders Sahlsten) startade vid vår kickoff 20150811 för
att öka avtalstroheten. 20150903

Mått Ja Fe M Ap M Ju J Au Se O N De Målvä Stat Progn Statu Ansv
verksamhetss n b ar r
aj n ul g p kt ov c rde
us
oss
arig
pecifika
(ac
(ac
(ac
(ack värde prog
k)
k)
k)
)
nos
Deltagare som
slutför sin
utbildning

85%

Genomföra
åtgärder för att
öka läsförmågan
bland skolans
deltagare i linje
med uppdraget
"Läsfrämjande"
Erbjuda
kulturarrangema
ng under läsåret

12

Andel linjer som
jobbar med
utvärdering och
uppföljning

12

100%

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:

Aktivitet enligt plan

Aktivitet delvis enligt plan

Aktivitet ej enligt plan

Uppföljning handlingsplan 2015
Aktivitet/Åtgärd

Resultat

Klardatum Ansvarig Status Kommentera
status, inkl
datum

Arbeta aktivt med att minska
matsvinnet (från produktionskök)
och öka materialåtervinningen, t ex
med förbättrade rutiner och
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kommunikation som underlättar
enkel och effektiv avfallssortering
Ta fram handlingsplan med
åtgärder för att att nå den höjda
målsättningen för andel inköpta
ekologiska livsmedel av total
livsmedelskostnad under 20152016

2015-04-30

Är under
framtagning

Vidta åtgärder för ökad avtalstrohet
såsom ökat antal
avtalsleverantörer, rensning i
databasen, informationsinsatser, i
nära samarbete med Inköp och
verksamheterna
Säkerställande av egenkontroll
inom Risk, säkerhet och miljö (fd
LG1)

Checklista genomförd,
status uppdaterad,
kommenterad och
signerad

2015-02-20

Resultatuppföljning Miljö (tertial 1)

Resultatuppföljning
ifylld

2015-05-18

Resultatuppföljning Miljö (tertial 2)

Resultatuppföljning
ifylld

2015-09-15

Säkerställande av egenkontroll
inom Risk, säkerhet och miljö (fd
LG2)

Checklista genomförd,
status uppdaterad,
kommenterad och
signerad

2015-09-30

Resultatuppföljning Miljö (tertial 3)

Resultatuppföljning
ifylld

2016-01-18

Skapa kulturråd med elevinflytande Rikt kulturutbud för
för ett varierat kulturutbud och minst skolans deltatgare,
12 kulturarrangemang
personal och
allmänheter i
närområdet

Juni 2015

Rektor och
kulturråd

Kulturrådet deltar vid regionens
kulturting

Rikt kulturutbud för
skolans deltatgare,
personal och
allmänheter i
närområdet

Juni 2015

Rektor och
kulturråd

Samverkan med SMOT och
landstingets kulturavdelning ska
öka

Rikt kulturutbud för
skolans deltatgare,
personal och
allmänheter i
närområdet

Juni 2015

Rektor och
kulturråd

Medarbetarperspektiv
Uppföljning styrkort 2015
Mått Ja Fe Ma A M
övergripande n b r
pr aj

Andel
medarbetarsamt
al*

-

65
%

65
%

92 88
% %

Ju Ju Au Se Ok N
n l
g
p
t
o
v
94, 94, 94,
4% 2% 0%

D Målv
ec ärde

Sta Prog Stat Ansv
tus nosus
arig
(ac värde prog
k)
nos

≥90
proce
nt

17

Andel med
dokumenterad
kompetensutvec
klingsplan*
Andel
sjukfrånvaro månad för
månad*

-

65
%

65
%

92 88
% %

94, 94, 94,
4% 2% 0%

8,4 8,6 10, 8,0 8,9 8,1 7,1 7,7
% % 8% % % % % %

Andel
frisknärvaro,
högst 5 dagars
sjukfrånvaro*

-

63
%

63
%

59 59
% %

62, 59, 52,
3% 1% 6%

Andel
nyanställda
chefer som
under året har
deltagit i
introduktion,
utbildningar och
utvecklingsprogr
am

≥90
proce
nt
≤3,5
proce
nt
>66
proce
nt
100
proce
nt

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:

Ekonomiperspektiv

Uppföljning styrkort 2015
Mått Ja Fe Ma Ap Ma J
övergripand n b r
r
j
u
e
n
Antal
deltagarveckor

32
08
dv

Ju Au Se Ok No De Målv
l
g p
t
v
c
ärde

27
21
dv

Kostnadsöknin
g, kostnad per
deltagarvecka

≥6
300

Sta Prog Stat Ansv
tus nos- us
arig
(ac värd prog
k)
e
nos
6000

≤ 2,3
%

Intäkter, mkr*
(ackumulerat)

-

4,8 7,2 9,6 12,
1

27,4
mkr

Kostnader,
mkr*
(ackumulerat)

-

4,7 7,4 9,9 12,
6

27,4
mkr

Resultat, mkr*
(ackumulerat)

-

+0, 1 0,2 0,3 0,5

0,0
mkr

Budgeterat
resultat, mkr*
(ackumulerat)

-

0,1 0,2 0,2 0,2

≥0

Differens
resultat, mkr*

-

0,0

≥0

- varav

-

0,1 0,1

0,4 0,5 0,7
-

0,0

-
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Differens
intäkter, mkr*
- varav
Differens
kostnader,
mkr*
Faktiskt antal
årsarbetare månad för
månad*

0,1 0,1
-

0,1 0,5 0,4 0,6

25, 26, 26, 26, 26, 25 23, 24,
2
3
1
5
0 ,2 5
7

Förändring
- +2, - +2, +0, +0 jämfört med
0,7 2 0,7 2
5 ,4 1,6 0,6
föregående år
- månad för
månad*

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
20150504 Förändring med föregående år: Annan periodisering och ökad andel admin.kostnad av staben.

Mått Ja Fe Ma Ap Ma J
verksamhets n b r
r
j
u
specifika
n

Ju Au Se Ok No De Målv
l
g p
t
v
c
ärde

Alla med
budgetansvar
ska ha
budgetuppföljni
ng med rektor,
ekonomisekret
erare och
förvaltningseko
nom per tertial

80%

Ekonominform
ation till
personalen
varje månad
(gäller ej
juniuppföljning)

100%

Sta Prog Stat Ansv
tus nos- us
arig
(ac värd prog
k)
e
nos

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:

Aktivitet enligt plan

Aktivitet delvis enligt plan

Aktivitet ej enligt plan

Uppföljning handlingsplan 2015
Aktivitet/Åtgärd

Ekonomiinformation till all personal varje
måndad (utom juniuppföljning) via APT,
måndagsmöten, SVG och informationsmail

Resultat Klardatum Ansvarig Status Kommentera
status, inkl
datum
Dec 2015

Rektor

19

från rektor

Förnyelseperspektiv

Uppföljning styrkort 2015
Mått övergripande

Ja Fe M A M Ju J A Se O N D Målvä Stat Progn Statu Ansv
n b ar pr aj n ul ug p kt ov ec rde
us
oss
arig
(ack värde prog
)
nos

Andel lärare med
pedagogisk
utbildning

65 ≥75%
%

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:

Mått verksamhetss
pecifika

Ja Fe M A M Ju J A Se O N D Målvä Stat Progn Statu Ansv
n b ar pr aj n ul ug p kt ov ec rde
us
oss
arig
(ack värde prog
)
nos

Dagar med
pröva-påaktiviteter på
skolan (stärka
kulturprofilen)

2

minst 1

Studiedag i temat
(folkhögskoleiden
titet)

1

minst 1

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:

Aktivitet enligt plan

Aktivitet delvis enligt plan

Aktivitet ej enligt plan

Uppföljning handlingsplan 2015
Aktivitet/Åtgärd

Resultat

Klardatum Ansvarig

Skolgemensam prövapå-dag

Låta eleverna pröva olika
dec 2015
aktiviteter på de olika linjerna

Status Kommentera
status, inkl
datum

Rektor,
linjeansvariga
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Skolgemensam
uppstartsvecka

Låta nya elever träffa elever
från olika linjer i början på
utbildningen

dec 2015

Rektor,
linjeansvariga

Studiedag med
anknytning till
folkhögskola och
pedagogik

Kompetensutveckling

dec 2015

Rektor,
linjeansvariga

Statsbidragsvillkoren
Grundvillkor för statsbidrag
Årlig årsredovisning
Årlig verksamhetsplan
Beskrivning och resultat av
systematiskt kvalitetsarbete

Ja
Ja
Ja

Allmän kurs ska utgöra 15% och
främst vända sig till deltagare som
saknar grundläggande behörighet för
högskolestudier

Ja, hos oss utgör Allmän kurs 43,6 %. Allmän
kurs motsvarade under 2015, 2646 deltagarveckor

Erbjuda olika lärformer

Vi har en stor variation av lärformer då vi ser det
som oerhört viktigt att kunna möta alla våra
deltagare där de står. Vi har olika typer av flexibel
undervisning på skolan och vi har en utbildning
som ligger på distans.

Tydliga former för
studerandeinflytande

Läsfrämjande åtgärder

Ja, vi är anslutna till FSR och ger information till
alla våra deltagare både före och efter kursstart.
Forum som elevråd och klassråd.
Sörängens Folkhögskola har lagt stor vikt vid
arbetet med läsfrämjande åtgärder. Inköp av
lättläst litteratur till skolbiblioteket
Utbildningsövergripande projekt där samtliga
elever läser samma bok som sedan arbetas med på
olika sätt. Bland annat resulterade det i en
utställning på Nässjö konsthall och föreläsning
och besök av författaren. Vi har även haft en
skoltidning som alla elever varit inbjudna att
jobba med och som har drivits av skolans
författarelever.
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Lärartäthet motsvarande 1,8
helårstjänster per 1000 dv rapporetrad
verksamhet exkl. Först.bidrag o
språkschablon

Vi har en lärartäthet på 2,5 lärartjänst per 1000
dv.

Nässjö 27/5-2015

Henrik Bjarnbäck, rektor
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