
 
 

 
Verksamhetsplan 2022-2024 
Baserad på vårt måldokument 2022 

Övergripande mål under treårsperioden 
 Marknadsföra vår utbildningsform, folkhögskolans särart och synliggöra arbetssätt och 

kvalitéer i vår verksamhet 

 Erbjuda ett brett utbud av kurser/aktiviteter som skapar givande möten, integration och 
en levande lärmiljö för alla 

 Ytterligare stärka vår identitet och vårt varumärke 

 Folkhögskolan ska vara en resurs i regionen och ta en aktiv roll i den lokala och 
regionala utvecklingen 

 Ständigt arbeta med samarbete i och mellan våra utbildningar och mellan skola och 
fritid för att skapa en känsla av sammanhang, trygghet och ett öppet klimat  

 Österlens folkhögskola ska vara en attraktiv arbetsgivare genom allas delaktighet  

i verksamhetsutformning 

 Verka för en hälsofrämjande arbetsplats 

 Skapa ett hållbart kvalitetssystem som kontinuerligt utvecklas och dokumenteras inom 
alla verksamheter 

 Samsyn i bemötande, förhållningssätt och pedagogiska miljöer 
 Skapa förutsättningar för att utveckla de pedagogiska diskussionerna i vår organisation  

 Stärka kursdeltagarstödet 

 Integrera och utveckla IT-miljön så att den är tillgänglig för alla 

 Bibehålla en stabil ekonomisk grund 

 Vårt hållbarhetsarbete ska vara sådant att det ger trovärdighet i vår verksamhet och 
organisation och utgå från vår miljöpolicy 

 Öka digitaliseringen både för skolan som verksamhet samt deltagarnas möjligheter att 
delta i omvärldens krav på ökad kunskap i digitalisering 

 

 

Strategier 
 Kontinuerlig omvärldsanalys för att ha rätt kursutbud och kompetens utifrån 

omvärldens framtida behov samt för att bredda vårt kursutbud 

 Vårt marknadsföringsarbete breddas för att nå nya målgrupper 

 Utveckla skolans stödprocesser för att underlätta kursdeltagarnas studiearbete  

 Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte både internt och med andra folkhögskolor  

 Vid nyrekrytering analysera behov och vilken kompetens som bäst behövs för att 
utveckla vår verksamhet 

 Utveckla medarbetarskapet och alla ska vara kulturbärare av beslutade 
överenskommelser inom vår folkhögskola   

 Öka organisationens kunskap och förmåga att motverka ohälsa   
 Ta del av aktuell forskning som är kopplad till vår verksamhet 
 Fokus på antagna miljömål och handlingplan. Alla verksamheter ska arbeta utifrån 

dessa 
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Aktiviteter 

 Aktivitetsplan och strategier tas fram årligen 

 Utveckla nya kurser utifrån samhällets och arbetsmarknadens behov 

 Öppna föreläsningar/kulturarrangemang/aktivteter för såväl deltagare som allmänhet 
för att skapa en mötesplats för alla 

 Deltagarhälsoarbete, mentorskap samt specialpedagogiskt stöd ska fortlöpande 
utvärderas och utvecklas 

 Kompetenshöjande insatser/fortbildning, både individuellt och gemensamma på skolan 
men också priortera erfarenhetsutbyte med andra folkhögskolor 

 Utveckla samarbetsformer mellan kurser och personalgrupper för att alla ska se helheten 
och ges möjligheter till att prova nytt 

 Skapa aktiviteter för personal och deltagare utifrån vår handlingsplan mot 
diskriminering och för jämställdhetsintegrering 

 Fortsätta föra levande pedagogiska diskussioner inom och mellan personalgrupper på 
skolan 

 Involvera företagshälsovården i vårt förebyggande arbete 

 Utveckla vårt kvalitetsarbete ex. processkartor, dokumentation, årshjul etc. 

 Fortsatt fastighetsunderhåll och åtgärder för att minska resursförbrukning samt utveckla 
vårt miljöarbete tillsammans med personal och deltagare 

Tomelilla den 11 februari 2022 
 
 
För styrelsen   
Hanseric Jonsgården  Jonas Borgström 
Ordförande   Tf. Rektor 
Signeras digitalt i TeamEngine  Signeras digitalt i TeamEngine 
 
 
 
Antagen av styrelsen för Föreningen Österlens Folkhögskola 2022-02-11 
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