
     
 

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 
S:ta Maria Folkhögskola 

Skolkod: 1280119 
 
 

 
 
S:ta Maria Folkhögskola i Malmö är en del i Stiftelsen Sveriges Katolska 
Folkhögskolas verksamhet (organisationsnummer 802013-6951), som har 
till ändamål att bedriva folkhögskoleverksamhet i enlighet med 
folkhögskoleförordningen och den katolska kyrkans lära och tradition. 
Stiftelsen bedriver även verksamhet vid S:ta Birgitta Folkhögskola i 
Stockholm samt vid S:ta Elisabeth folkhögskola i Göteborg. Varje skola är 
en självständig enhet med separat ekonomi genom statligt grundanslag från 
Folkbildningsrådet, regionbidrag samt för varje skola individuella 
finansieringslösningar. Varje skola har en lokal styrelse, som ansvarar för 
verksamheten på skolan. 
 
 
Inledning 
Verksamhetsåret har präglats av fördjupat arbete med att sammankoppla 
skolans olika verksamhetsområden till en tydlig gemensam skolenhet, där 
deltagarens individuella behov ska vara utgångspunkten för och 
genomsyra allt som görs på skolan. Genom strukturellt och genomarbetat 
personalutvecklingsarbete har processen med att skapa en skola där varje 
medarbetare med hjälp av den katolska sociallärans grundläggande 
begrepp; mänsklig värdighet, solidaritet och subsidiaritet tydligt förts 
framåt.  

Varje individs process är unik och arbetet på skolan utgår inte från 
förutbestämda mål med vare sig utbildningens innehåll eller längd. En 
individuell studieplan utifrån varje deltagares behov, drömmar och 
möjligheter är ledstjärnan för skolans gemensamma arbete. 

 
Några centrala delar av skolans verksamhet under året, som bör lyftas fram 
särskilt är: 

- Arbetet med verksamhetsutveckling har haft fokus på att använda 
folkbildningens ideal i samexistens med den katolska socialläran för 
att skapa en livsviktig social kontext för våra deltagare. Allt arbete 
på skolan, oavsett vem som utför det, ska med beaktande av 
symboliken i korset, Rosenkransen och hjärtat leda till att ge varje 
deltagare bästa möjliga förutsättningar för att hitta sin väg in i 
framtiden. 



     
 

- Det pedagogiska temat för läsåret 19/20 är ”I enheten förädlas 
mångfalden” har präglat senare delen av verksamhetsåret. 

- Kardinal Arborelius besökte i januari tillsammans med skolans rektor 
Haiti och våra samarbetspartners i Port-au-Prince. 

- Skolans styrelse fick den 1 mars en ny ordförande, diakon Lars 
Lindskog. 

- Personalresa till Danmark i juni med uppföljning av läsåret som varit 
samt strategiarbete för kommande läsår. 

- Kardinal Arborelius besökte skolan i september i samband med besök 
från Sarajevo och arbetet med årets tema ” I enheten berikas 
mångfalden” 

- De återkommande utflykterna med Holmgatans deltagare till bland 
annat klostret Mariavall är ett mycket vackert och viktigt inslag i vår 
verksamhet. 

- De dagliga samlingarna för deltagarna på allmän kurs fördjupar 
gemenskapen på skolan och utgör skolans själ. 
 

 

Verksamheten i siffror: 

Summa deltagarveckor (rapporterat till FBR, allt ej finansierat) 

 2018 2019 
Allmän kurs, 
ingångsvärde 

3880 3880 

Utökade platser, 
allmän kurs 

1159 1989 
 

Utökade platser, 
särskild kurs 

2626 1764 

Varav kortkurs  165 49* 
Totalt 7785 7682 
   
Bidrag för extra 
språkligt stöd 

3049 5429 

Bidrag för kort 
utbildningsbakgrund 

5839 7017 

Svenska från dag 1 360 735 
Förstärkningsbidrag  419 300 SEK (72% av 

faktiska kostnader) 
399 700 (62% av 
faktiska kostnader) 

   
 Antal deltagare Antal deltagare 
SMF  6 10 
Etableringskurs  68 23 

 
*Efterrapportering har skett, justering uppåt. 



     
 

Kursverksamheten på skolan 
 

1. Verksamhetsområde; allmän kurs 
 

 Allmän kurs 
Året har präglats av fortsatt utvecklingsarbete av allmän kurs. 
Uppdelningen mellan grundskolestudier och gymnasiestudier har 
tydliggjorts ytterligare och arbetslagen har styrt upp sitt arbete genom 
regelbundna träffar med fast dagordning och arbete, som utgår från varje 
studerandes situation. 

Demokrati- och integrationsfrågor har fortsatt varit centrala i 
verksamheten och frågeställningar kring jämställdhet och alla människors 
lika värde är ofta återkommande teman vid de dagliga samlingarna och 
genomsyrar alla ämnesstudier på skolan som en självklar del av 
socialläran. Flera temadagar har ägnats åt studier kring agenda 2030, där 
den globala orättvisan och arbetet med vår systerskola på Haiti varit en 
naturlig del av verksamheten. 

Mycket vikt har lagts i den yrkesförberedande gymnasieklass 5 i arbetet 
med att göra deltagare redo för arbetsmarknaden och många studiebesök 
har genomförts samt aktivt arbete med skrivande av CV och personliga 
brev. 
 
Skolan har under året gjort en tydlig satsning på att använda datorn som 
ett redskap i undervisningen genom bland annat inköp av 60 nya 
deltagardatorer. 
 
Viktiga inslag i undervisningen är de schematillfällen som går under 
namnen ”tillval” och ”valbart”. Under dessa tillfällen har deltagarna fått 
välja mellan olika praktiska aktiviteter (tillval) och fördjupning i 
ämnesstudier (Valbart). 
 
Som tillval har man bland annat kunnat välja pianoundervisning, dans, 
sång, handarbete, idrott, yoga, dans och gym. 
Som valbart har man bland annat kunnat välja körkortsteori, slöjd, 
engelska konversation samt föräldrar och barn. 
 
En Caritas-grupp på skolan har startats som en del av detta arbete. 
Gruppen har anordnat loppmarknader, caféer mm för att samla in medel 
till vår systerskola på Haiti. 
 
Skolan har gjort en särskild satsning genom att starta två grupper för 
ungdomar som omfattas av den sk gymnasielagen. I detta arbete har 



     
 

skolan haft stor hjälp av våra samarbetsorganisationer Röda korset, 
Rädda Barnen, Skånes stadsmission samt Ensamkommandes förbund. 
Höstterminen startades traditionsenligt med gemensam utedag på 
Bulltoftafältet. 
 
Utfärdande av behörigheter 
 
Uppnådd behörighet Antal deltagare 
Gymnasiebehörighet 5 
Grundläggande behörighet för 
högskola 

6 

Behörighet för yrkeshögskola 4 
 
 
 

 Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) 
Deltagarna på studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) anvisas på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen för förberedande studier inför allmän kurs. 
En förutsättning för anvisade deltagare är en god kontakt med 
Arbetsförmedlingen, vilket när det gäller SMF-kursen inte har varit fallet 
och är inget vi har prioriterat heller. Vi har inte under året fullgjort de platser 
vi fått tilldelat från Folkbildningsrådet. 
 
 
 
 

2. Verksamhetsområde; etableringskurs, SFI och svenska från 
dag 1 

 
 Etableringskurs  
Under årets första månader startade skolan två etableringskurser innan 
det tog tvärstopp. Vi fick inte fler anvisningar på nya deltagare från 
Arbetsförmedlingen och därmed lades allt fokus på att avsluta de 
pågående kurserna på ett bra sätt. Flera kontakter togs med 
Arbetsförmedlingen, men eftersom anvisningarna uteblev kunde de av 
Folkbildningsrådet anvisade platserna inte genomföras. 
 
 Svenska för invandrare (SFI) 
SFI-verksamheten på skolan har under året vuxit mycket och kön till 
folkhögskolan har stundtals varit längre än vi har kunnat möta. 
Kursutvecklingen har skett snabbt och flera medarbetare har fått ställa 
om från etableringskurs till SFI. Vi har också anställt en studie- och 
yrkesvägledare för enbart SFI, som under vårterminen också skött allt 
administrativt arbete. Personalen på SFI jobbar med en tydlig 
studieplanering utifrån olika teman. Mycket tonvikt läggs också på 
kunskapsinlärning om det svenska samhället samt vägen in på 



     
 

arbetsmarknaden. Skolan har anordnat flera besök från bland annat 
Räddningstjänsten, vårdpersonal, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 
 
Skolinspektionen genomförde i januari 2019 en inspektion av SFI-
verksamheten och utfallet från den var att skolan skötte uppdraget med 
alla kvalitetskrav uppfyllda. I juni blev skolans rektor klar med sin 
behörighet som statlig rektor och därmed uppfylls också de formella 
kraven på att få bedriva SFI-verksamhet på folkhögskola. 

  
 Svenska från dag 1 
Kursen svenska från dag 1 har vi gett inom ramen för vårt 
samarbetsavtal med Vänskapsföreningen Skåne. Detta har möjliggjort 
en tillströmning av deltagare och vi har fortsatt ge kursen under hela 
året trots en kraftig överproduktion i relation till hur många 
deltagarveckor vi fått tilldelade. Denna satsning har visat sig vara riktig, 
då vi vid slutavräkningen från FBR fick betalt för genomförda 
deltagarveckor.  
Kursen har genomförts med hög kvalitet och bra planering i dialog med 
vår samverkanspartner. 
 
 
3. Verksamhetsområde; Holmgatan 

 
Verksamheten på Holmgatan har drivit två halvtidskurser och ett praktiskt 
program för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Verksamheten vänder sig till de som vill komma igång, få nya kunskaper 
och färdigheter liksom bryta isolering och stärka självkänsla och 
självförtroende. 

Skolan har under året genomfört tre kurser 

 Upp till ytan: inom kursen ingår måleri och lättare skulptur i lera, 
musikhistoria och olika språkstudier, man kan pröva att sjunga i kör 
och vara med i aktiviteter i natur med tillhörande miljöfrågor. 

 Lär dig flyga: här handlar det om mer teoretiska studier och en 
fördjupning i olika kulturhistoriska ämnen som historia, 
litteraturvetenskap, filosofi och bibelkurs/metafysik liksom natur och 
miljö. 

 Det praktiska programmet. Här ingår trädgårdskurs och kryddodling 
(under nio månader av året), textil och hemslöjd på Holmgatan, 
konsthantverk samt natur- och kulturupplevelser på olika platser i 
Skåne (i samverkan med bl a Skånes hembygdsförbund). 
 



     
 

Verksamheten har ett tillvalssystem som möjliggör att deltagare kan byta 
ut ett ämne mot ett annat för att öka individanpassning och egna 
valmöjligheter.  

Holmgatans verksamhetsmodell handlar till lika delar om 
bildning/kunskapsinhämtning och om att växa i en social gemenskap.  

De allra flesta deltagare kommer till verksamheten genom psykiatrin i 
Malmö, vars personal informerar om verksamheten och ofta även följer 
med på ett första studiebesök med den som önskar veta mer och kanske 
bli deltagare. 

I september gjorde två kuratorer och rektor en studieresa med åtta 
deltagare till Italien, där vi besökte San Giovanni Rotondo (Padre Pio), 
Monte Sant Angelo, Pompeji mfl platser under åtta dagar. 

 
 

4. Verksamhetsområde Bibelskola 
 

Skolans distanskurser via internet har fortsatt att utvecklas med 
satsningar på förbättrad teknisk kvalité samt en extra teolog som 
assisterande lärare. Dessutom har en plattform för löpande dialog och 
frågor samt utvärdering tagits fram i form av en kurstidning. Alla 
intresserade är välkomna att delta i dessa kurser. Deltagarna studerar i 
egen takt och i mejlkontakt med lärarna. De får ta ställning till såväl 
klassiska som moderna tolkningssätt i sin strävan att bättre förstå 
världens mest lästa och spridda bok. 
 
 

5. Verksamhetsområde; Sommarkurser 
 

Sommarkurserna har fortsatt vara mycket populära. Kurserna som har 
genomförts är ”arkeologi utan spade”, ”Levande kulturmiljö” samt ”Musik 
och konsthantverk”. Kurserna har innefattat en omfattande 
utflyktsverksamhet med besök på otaliga kända och okända platser i Skåne. 
 

6. Verksamhetsområde; Uppdrag 
Flera organisationer på Rosengård och Malmö söker kontakt med skolan för 
start av olika samarbetsprojekt. Följande verksamhet bör uppmärksammas 
extra: 

- Samarbetskursen med Malmö stad kring nyanlända lärare pågick 
under vårterminen, men avslutades därefter i samförstånd. 

- Samarbetet med Vänskapsföreningen Skåne har intensifierats och 
fördjupats genom flera gemensamma tillställningar och besök. Kursen 



     
 

svenska från dag 1 har genomförts i samverkan med 
Vänskapsföreningen. 

- Samverkansavtal har skrivits med Malmö stad och öppna förskolan 
Hera. Skolan bistår med svensklärare två gånger i veckan under deras 
ordinarie verksamhet. 

- Skolan har samarbetsavtal med Sankt Thomas församling i Lund 
angående IT-tjänster. 

- Skolans personal har utfört tjänster åt flera uppdragsgivare bland 
annat Sankt Thomas skola i Lund. 

 
 
 
Övrigt skolgemensamt arbete 
 
Bejakande av mångfald  

Genom dialog, nyfikenhet och att bejaka alla människors rätt att vara den 
de är kan skolan vara en trygg, familjär plats, där stöttning, tröst, glädje, 
skratt och gemenskap är självklara inslag i den dagliga verksamheten. 

Mycket arbete har lagts på den avgörande frågan kring hur vi kan skapa 
bästa tänkbara betingelser för samtliga deltagare på folkhögskolan så att 
de kan få en så bra tid som möjligt utifrån var och ens förutsättningar. 
Vår utgångspunkt med verksamheten och det vi vill deltagaren ska ha 
med sig när de lämnar oss utifrån vår vision, det pedagogiska 
förhållningssättet samt det uppdrag vi har fått från vår huvudman är det 
som krävs för att uppfylla statens uppdrag utifrån de fyra syftena samt 
villkoren för statsbidragsfinansiering. 

När man, som i vårt fall på S:ta Maria fhsk, arbetar med människor i 
utsatta situationer och utanförskap finns det särskilda utmaningar. I det 
arbetet är det viktigt att undvika att vilja hjälpa ovanifrån och leda 
deltagarna in på vägar som man som pedagog eller annan anställd tror är 
riktiga för dem – detta kan, med all rätt, lätt uppfattas som 
omyndigförklarande och respektlöst. Däremot är det viktigt att man som 
medvandrare lyssnar in deltagarnas önskemål, tydliggör för dem vad som 
krävs för att nå olika mål och var i förhållande till de uppsatta målen 
deltagaren befinner sig, både de mål som skolan har och de som 
deltagaren själv har ställt upp. Under sin skolgång ges därmed 
förutsättningar för deltagaren att fatta väl genomtänkta och underbyggda 
beslut om sin framtid.  

  



     
 

 Jämställdhetsarbete  

Allt jämställdhetsarbete på S:ta Maria folkhögskola ska genomsyras av 
insikten om vikten av att respektera att alla människor är unika och att de 
unika egenskaperna behöver komplettera varandra för individens och 
skolans bästa. Människor med olika kulturell bakgrund har olika 
erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och har olika egenskaper. 
Jämställdhetsarbete på S:ta Maria folkhögskola strävar efter att ta tillvara 
mångfalden och därmed de bästa egenskaperna hos alla oavsett etnisk-, 
kulturell- eller könstillhörighet. 

 

o Rosengård 

Verksamheten i Rosengård har fortsatt haft stor majoritet av utlandsfödda 
bland deltagarna. Arbetet med jämställdhet har fokuserat på alla 
människors lika rätt och möjlighet ifråga om arbete, anställningsvillkor 
och utvecklingsmöjligheter samt att erfarenhet och kompetens ska 
värderas lika oavsett kön eller etnisk tillhörighet.  

 

o Holmgatan 

Att personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna bli mer jämlika 
och delaktiga i samhället och kulturlivet är en av utgångspunkterna för 
kurserna på Holmgatan. Jämlikhet har många olika aspekter, t ex att 
motverka diskriminering på grund av ålder, kön/identitet, etnisk och 
kulturell bakgrund, religion/livsåskådning eller funktionsvariationer. På 
Holmgatan har vi ingen övre åldersgräns för deltagarna och 35% är 60 år 
eller över. Det är viktigt att nå ut till dessa personer som ofta har svårt att 
passa in i ordinarie verksamheter för äldre i t ex kommunen eller 
pensionärsföreningar.  

o Personal 

Folkhögskolan har under året fortsatt eftersträva en jämn könsfördelning i 
olika typer av arbetsfunktioner och på alla nivåer, vilket har som mål att 
ge ökad tillfredsställelse, bättre psykosocial miljö och höjd effektivitet och 
ett bättre underlag för beslut. Lönesättningsprinciperna ska vara neutrala 
och lönerevisionen har utformats utifrån den plan för lönerevision som 
finns på skolan. 

 

 



     
 

 Kvalitetsarbete 

S:ta Maria fhsk strävar efter att synliggöra kvalitet och likvärdighet. 
Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera samt utveckla 
kursverksamheten och personalarbetet möjliggörs skapandet av en 
framgångsrik folkhögskola. Rektor har ansvarat för detta arbete. 

o Rosengård 

Kvalitetsarbetet genomsyras av att det görs under medverkan av all 
personal samt deltagare i olika konstellationer. Samtliga har getts 
möjlighet att delta i arbetet. Kursplanerna för allmän kurs på både 
grundskolenivå och gymnasienivå har setts över och samtliga 
ämnesplaner har reviderats. Flera nya ämnen har skapats och det har 
lagts vikt vid att deltagarna har varit delaktiga i denna utveckling. 

Varje termin utvärderas genom studerandeenkäter, som sammanställs av 
rektor. 

o Holmgatan 

Både lärare och deltagare har deltagit i externa kurser under året. Kiviks 
museum hade en utbildningsdag om borgar och andra fornlämningar på 
Österlen från järnåldern och medeltiden i september. I oktober deltog vi 
på en utbildningsdag omkring textilier på Österlens museum i 
Simrishamn, och i maj var vi på Arkivcentrum Syd i Lund och hörde om 
det medeltida Lunds historia. 

o Personal 

Regelbundna kursutvecklingsinsatser har genomförts både i de olika 
lärarlagen, personalkollegier samt utvecklingsdagar och en gemensam 
personalresa. 

 

 Delaktighet 

Skolan är liten och det råder en familjär stämning. Genom arbetet med 
demokrati, som genomsyrar hela skolans verksamhet och respekt för den 
enskilda deltagarens röst skapas många informella möten då deltagarna 
träffar både personalen på skolan och rektor.  

 

o Personal 

Under året har 

- kollegium för all personal hållits 8 gånger. 



     
 

- all personal varit uppdelade i arbetslag och det har avsatts mötestid 
för regelbundna arbetslagsträffar. 

- rektor lett 6 ledningsgruppsmöten. 
- personalen har medverkat vid samtliga årets styrelsemöten. 
- 4 samverkansmöten hållits. 
- all personal deltagit i FB-kvalitets arbetsmiljöenkät. 

 
o Deltagare 

 Under året har 
-  det hållits 6 skolråd för deltagarna på allmän kurs, vilka föregåtts av 

klassråd. Rektor har utsett lärarrepresentant, som leder skolrådet. 
Klasserna har fått tid att förbereda sig inför skolrådet genom klassråd, 
då representanter utses för att föra klassens talan vid skolrådet.  

- har regelbundna skolråd för verksamhetsområdet SFI/etableringskurs 
hållits. 

- i samband med EU-valet i juni 2019 flera temadagar kring demokrati 
genomförts i samverkan med utomstående organisationer samt 
skolval hållits. 

- deltagarna på verksamhetsområdet Holmgatan fortlöpande varit 
delaktiga i utformandet av lektioner och kurser. Flera deltagare 
fungerar som lärarstöd vid planering och genomförande av 
verksamhet. 

- Inom verksamheten ges återkommande möjlighet att komma med 
idéer och initiativ till förbättringsåtgärder, både kring arbetsmiljön 
och verksamheten.  
 
 

 Schoolsoft 
All administration på skolan sköts via det administrativa systemet 
schoolsoft. Efter att uppstartstiden varit lång för införandet av systemet har 
det under året införlivats och fungerar utifrån vad som kan förväntas. 
 
 

 Personal 
Personalstyrkan har fortsatt att växa och det har skett omfattande arbete 
med att skapa tydligare arbetsbeskrivningar för all personal. 
Befattningsbeskrivningar och rollfördelningen har klargjorts för kategorier, 
tex klassföreståndare och mentorskap. 
 

 Kompetensutveckling 
Rektor har avslutat den statliga rektorsutbildningen och är nu formellt 
behörig gymnasierektor. Dessutom har rektor påbörjat kursen 
folkbildningsideologi för skolledare, 7,5 hp på Linköpings universitet. Rektor 
har också varit del av FSO:s mentorsprogram och fungerat som mentor för 
rektor på Solviks folkhögskola samt deltagit i en rektorsfortbildningsgrupp, 



     
 

som har haft omvärldsbevakning som sitt tema. Grupperna avslutade sina 
studier med en gemensam avslutningsresa till Sarajevo, som också 
fungerade som uppstartsresa för nya grupper. Rektor är med i en grupp 
som har ”hållbara rektorer” som nytt tema för gruppen. 
Samtliga svensklärare på allmän kurs var två dagar på fortbildningsinsats 
på Sundsgårdens folkhögskola. 
Två pedagoger går folkhögskolelärarprogrammet vid Linköpings universitet 
inom ramen för respektive tjänst på skolan. 
Fyra pedagoger har startat kursen ”folkhögskolan som särskild 
utbildningsform och didaktisk verkstad” (FUD), som ges av Linköpings 
universitet i samarbete med Skånes folkhögskolor i samverkan. Denna 
riktar sig till lärare på folkhögskolor, som har en lärarexamen och som 
genom detta ”snabbspår” kan utbilda sig till folkhögskollärare 
Pedagogerna har deltagit vid enstaka utbildningsinsatser beroende av 
intresse och behov.  
Administratören och SYV har deltagit vid FSO:s administrativa dagar samt 
flera kompetensutvecklingsdagar inom sina respektive områden. 
 
 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Skolan arbetar fortlöpande med att förbättra den dagliga arbetsmiljön, 
skapa arbetsglädje och förebygga fysisk och psykisk ohälsa. 
Under året har det genomförts två skyddsronder samt lagstadgade 
brandinspektioner. Hyresvärden har genomfört brandövningar. 
 

o Personal  
Skolans personal genomförde i november 2019 FB-kvalitets enkät om 
arbetsmiljön. 

Enkäten kan besvaras av all personal på folkhögskolan. Den innehåller 40 
frågor om arbetsmiljön, fördelade på sex olika områden: 

- Trivsel, arbetsklimat och stöd 
- Kunskaper och utveckling 
- Samarbete 
- Miljö, arbetsinnehåll och arbetsbelastning 
- Organisation och inflytande 
- Ledning 

Enkätsvaren följs upp och utmynnar i en ny handlingsplan under våren 
2020. 

Det har genomförts 4 samverkansmöten med arbetsmiljöombud och 
fackliga företrädare under året med arbetsmiljöarbete som en stående 
punkt på dagordningen. 

  



     
 

o Kurativt stöd för deltagare 
Samtliga deltagare på skolan har genomgående under hela sin studietid 
tillgång till kurativt stöd. Två förmiddagar i veckan är en av skolans två 
kuratorer på plats i Rosengård, övrig tid är de på Holmgatan.  
Under hösten har en socialpedagog anställts för att stötta deltagare med 
problem kring tex boende, försäkringskassa samt migrationsprocessen. 

 Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
Folkhögskolan får bidrag i form av särskilt utbildningsstöd för stödpersoner 
från SPSM. 
 

 Studeranderättsliga rådet 
Samtliga studerande informeras varje terminsstart om studeranderättsliga 
rådet. Information finns också på hemsidan, i de tryckta broschyrer som 
finns tillgängliga på skolan samt skolans interna studeranderättsliga 
dokument, som samtliga deltagare erhåller och undertecknar att de har 
läst. 
 
 

 Hemsida och marknadsföring 
Det pågår ett fortlöpande arbete med att förändra och förbättra hemsidan. 
Bland annat har antagning via hemsidan förstärkts. 
SYV har medverkat vid flera mässor och besök på universitet och högskolor. 
IT-supporten och SYV har varit aktiva i den gemensamamma 
marknadsföringsgruppen för Skånes folkhögskolor i samverkan. 
 
 

 IT-satsning 
Skolan har installerat en egen server, vilket har visat sig vara mycket 
värdefullt, inte minst i arbetet med anpassning till GDPR. 
Flera nya deltagardatorer har köpts in under året för utvecklandet av 
datoranvändning i undervisningen. 
Lokalerna har uppdaterats fortlöpande med ny teknisk utrustning. 
 

 Lokaler 
Skolans lokaler har utökats avsevärt, dels genom övertagandet av större 
delen av nedervåningen i Rosengård, dels genom övertagandet av 
hyreskontraktet för Astars lokaler, dels genom att utöka lokalerna på 
Holmgatan genom att hyra en tvårumslägenhet i samma trappuppgång på 
Holmgatan.  
 

 Samverkan med externa samarbetspartners 
Folkhögskolan har under året blivit ytterligare synlig i Rosengård genom 
samverkan med flera lokala organisationer.  
Det har utarbetats ett bra samarbete med socialtjänst, hyresvärd, polis och 
vaktbolag, vilket har skapat både trygghet och gemenskap. 



     
 

Skolan har fördjupat sin samverkan med psykiatrin samt flera 
organisationer. Röda Korset, Rädda barnen, Skånes stadsmission samt 
Ensamkommandes förbund bör i detta sammanhang nämnas särskilt. 
 
 

 Internationellt arbete 
a. Haiti 

Skolans internationella arbete med vår systerskola på Haiti har ytterligare 
fördjupats. I januari besökte kardinal Arborelius tillsammans med skolans 
rektor vår systerskola i Port-au-Prince. 

b. Sarajevo 
Genom rektors besök i Sarajevo upprättades värdefulla kontakter. Genom 
Sarajevos speciella historia och mångfaldsarbete bestämdes det kommande 
läsårets tema till ” I enheten förädlas mångfalden”. Detta arbete iscensattes 
i september med en temavecka samt besök från Sarajevo. Kardinal 
Arborelius besökte skolan på avslutningsfesten för temaveckan. Arbetet 
med temat har fortsatt under höstterminen och en gemensam personalresa 
till Sarajevo planeras i juni 2020 som avslutning på årets tema. 
 
 
 

 Skånes folkhögskolor i samverkan 
Skolan är medlem i sammanslutningen Skånes folkhögskolor i samverkan. 
Föreningen har täta sammankomster för rektorer och ordföranden. Rektor 
har under året varit styrelseledamot i föreningens styrelse. 
Rektorsgruppen har regelbundna nätverksmöten samt 2 gånger har även 
ordförandena varit samlade.  
Flera gemensamma aktiviteter har genomförts inom ramen för samarbetet, 
bland annat gemensam marknadsföring samt fortbildningssamordning. 
 
 

 Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) 
Under RIOs kongress i Norrköping valdes skolans rektor till ordinarie 
ledamot i RIOs styrelse. 
 

 Styrelsen 
Skolans lokala styrelse har sammanträtt 5 gånger under året. Flera nya 
styrelseledamöter har tillkommit och skolan fick den 1 mars en ny 
ordförande; diakon Lars Lindskog. 
Nya styrdokument, som uppfyller de villkor för statsbidrag, har under året 
fastställts av styrelsen. 
 
 

 Verksamhetsplan 
En verksamhetsplan för 2020 har antagits av skolans styrelse den 13 
november 2019, se bilaga 1. 



     
 

Några särskilt uppmärksammade händelser under året 
 
Januari  Kardinal Arborelius besöker vår systerskola på Haiti 
 
Mars Skolan styrelse får en ny ordförande, diakon Lars 

Lindskog 
  Temavecka kultur 
  
April  Holmgatans deltagare besöker Mariavall 
 
Maj Skolgemensam hälsovecka med utflykt till 

Kullahalvön och besök i Arild. 
Medverkan vid organisationen War Childs event på 
Malmö central. 
  

Juni  Personalresa till Danmark 
 
Juni – augusti Sommarkurser 
 
September Holmgatans deltagare gör studieresa till Italien 

Temavecka med besök från Sarajevo och 
avslutningsmiddag med kardinal Arborelius 
 

Oktober  Rekrytering av vice rektor till skolan påbörjades 
 
November  Julpysseldag och adventssamling 
 
December  Luciafirande och avslutning 
 
     

2020-05-04 
 

/Monika Andersson, rektor 

 

 

Antagen vid styrelsemöte den 6 maj 2020. 

 

 

Lars Lindskog 

ordförande 


