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§1

Mötets öppnande
Joakim Pohlman öppnar mötet och de närvarande
presenterade sig.

§2

Föredragningslistan
Föredragningslistan, daterad 22 mars, 2018, godkännes

§3

Adjungering

§4

Val av protokolljusterare
att jämte ordföranden Joakim Pohlman utse Tony
Lundstedt till att justera protokollet. Justering av
protokollet beslutas ske den 22 mars 2018.

§5

Senaste protokollet
Beslut
att protokollet från 2017-11-22 godkännes
Ärendet
Senaste styrelseprotokollet från 2017-11-22
Beredande organs förslag
Beredningsgruppen hade föreslagit
Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna protokollet
från 2017-11-22
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§6

Rektor rapporterar:
Ur vardagen – ett axplock från smått till stort
enligt bilaga 1
Beslut:
att styrelsen lägger informationen till handlingarna

§7

Dialog och Information
Utveckling och kvalitetsfrågor i syfte att upprätthålla
skolans attraktivitet
- Alexander H redogör för Ekhagens nuläge.
Beslut:
att styrelsen lägger informationen till handlingarna och att styrelsen informeras
kontinuerligt om renoveringen.

§8

Allmän kurs enligt bilaga 2
Beslut:
att styrelsen lägger informationen till handlingarna

§9

Information om folkhögskolornas statsbidrag 2018 enligt bilaga 3
Beslut:
att styrelsen lägger informationen till handlingarna

§ 10

Anmälningsärenden på delegation som en fast
punkt på föredragningslistan
Beslut
att styrelsen lägger punkten till handlingarna

§ 11

Sommarkurskataloger 2018
Beslut
att styrelsen lägger information om sommarkurser 2018 till handlingarna
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§ 12

Återrapportering Svenska från dag ett enligt
bilaga 4
Beslut
att styrelsen lägger informationen till handlingarna

§ 13

Löneanalys för Regional utveckling samt för
Grimslövs folkhögskola enligt bilaga 5

Beslut
att styrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslutsärenden:
§ 14

Sammanträdestider 2018 enligt nedan

Beslut
att styrelsens godkänner sammanträdestider enligt nedan
Ärendet
Sammanträdestider 2018 enligt nedan
Beredande organs förslag
Beredningsgruppen hade föreslagit
Grimslövs folkhögskolas styrelse
att godkänna
Sammanträdestider 2018 enligt nedan:
Styrelsemöten 2018:
Torsdag 22 mars 09.30-12 (start med fmfika i matsalen)
Fredag 15 juni 09.30-12 (start med fmfika i matsalen)
Måndag 17 september 09.30-12 (start med fmfika i matsalen)
Torsdag 8 november heldag, start 08.30
Beredning via mail.
2019
Styrelsemöte i början av februari
3

§ 15

Beslut
att styrelsen godkänner Verksamhetsberättelse 2017 enligt bilaga 6
Ärendet
Verksamhetsberättelse 2017 enligt bilaga 6
Beredande organs förslag
Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs
folkhögskolas styrelse att godkänna Verksamhetsberättelse 2017 enligt bilaga 6

§ 16

Beslut
att styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2018 enligt bilaga 7
Ärendet
Jämställdhetsplan 2018 enligt bilaga 7
Beredande organs förslag
Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs
folkhögskolas styrelse att godkänna Jämställdhetsplan 2018 enligt bilaga 7

§ 17

Övriga frågor
- Handledningskurs Sociala företag. Kostnad ca 150 000 kr.
Beslut
att kursen sätts igång i höst och att styrelsen garanterar att kostnaden tas av RUN
om inte skolan kan bära kostnaden
-

§ 18
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Månadsbokslut februari 2018 visar på ett minus på mellan 400-500 tkr. Personal är
satt på att hitta bakomliggande orsaker. Orsaker kan vara att intäkter inte
registrerats eller att periodiseringar ligger fel.

Ordförande Joakim Pohlman tackar alla närvarande och avslutar
mötet

Vid protokollet

Uffe Tannerfalk

Justeras
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Tony Lundstedt
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Ur vardagen – ett axplock i salig blandning:
- Återrapportering Svenska från dag ett
- Ny utformning av ansökan via hemsidan direkt in mot Schoolsoft
- Allmän kurs omstruktureras inför läsåret 1819 (Grundkurs och
Gumnasienivå)
- Intensifierad marknadsföring på sociala medier
- Körträning som workshop
- Fastighet och drift planerar och gör mer arbete tillsammans
- Ny minibuss
- Semesterplanering inför sommaren 2018
- Lönesamtal 2018 klara
- Ingen Elevförbundsfest 2018
- ”Öppet hus” i Växjö 4-5 maj
- Turism på Engelskakurs i London
- Etablering och språkutbildningar på Kulturdag i Växjö
- Deltagarenkät 1
- Ny utformning av deltagarenkät planeras för att öka svarsfrekvensen
- Medarbetarenkätsresultatet 2017 är positivt
- Skolhälsomöten
- H/F hälsodag för Vislanda
- Projekteringsmöten Ekhagen
- Berg och Fors kursträff
- Utbildningar i det nya ekonomisystemet Raindance
- Julbak i Andrums kök
- Husmöten
- Uppdaterade kurser på hemsida, folkhogskola.nu samt Studentum m.fl
- Foldermaterial 1819 klart
- Personal på Migrations- och Etableringsdagar i Växjö
- Personalen vann Luciavolleyn
- TUR 2 kursträff
- Allmän kursmöte-Terminsomdömen
- Utbildning i KLARA inför kemikalieinventering
- KHD Vernissage Växjö
- Yogaklass för Musikhjälpen
- Allmän kurs julsamkväm
- Julavslutning och Julfest
- Jullov
- Vårterminsstart
- KHD, HF och Tur på praktik
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- Samtal kring den pågående satsningen för att bryta könsstereotypa studier
och yrkesval
- GPDR (ny ”PUL”) – gällande all personuppgiftshantering
- KHDpersonal till Liljevalls utställning, Stockholm
- Arbetsmarknadskonsult, Manpower, besökt våra profilkurser
- H/F HPB-kurs
- Ryssbygymnasiet på studiebesök hos Turism
- Ansökan SPSM 2018
- Planering och beslut för en tredje termin 2019 på HF
- SAM-årligt systematiskt arbetsmiljöarbete
- Personal på Mat Expo 2018 i Malmö
- Verksamhetsberättelse 2017
- Kriterier för att erhålla plats på vårt internat
- Workshop för allmän kurs – Öka din läslust
- Besök av Lärarförbundet
- Besök från Arbetslivsresurs
- Dialog med Alvesta kommun
- Vinterfriluftsdag Hestra heldag
- KHD Möbelmässa
- Personal på jobbmässan i Växjö
- Regionens chefsmöte
- Boklunch
- Allmän kurs studieresa till Växjö
- Avtackning pension
- Födelsedagsfirande
- Sportlov
- AF haft en utbildningsmässa och vi deltog
- Turism och HF på Spa i Varberg heldag
- Ungdomar från 11-gården till oss på besök och tanken är att några av dem
ska söka till SMF
- Skatelövsskolan har haft sin årliga innebandyturnering i Sporthallen
- Föreläsning för kvinnor (Grund, Svd1, SMF och etableringskurs)
- Ändrat postnummer till 342 55
- Elevförbundets stipendieblankett utdelad
- Personal på SYVfortbildning, Göteborg och Matchning, Stockholm
- Tur och HF till Idre på vinterutbildning
- Allm M/I till Romme alpin för minivinterutbildning
- Revisorintyg till SPSM
- Ledningsgruppsdag
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ALLMÄN KURS 1819:
Läsåret 1819 erbjuder Grimslövs folkhögskola
Allmän kurs
Grundläggande nivå och Gymnasial nivå
Deltagaren väljer antingen grundläggande eller gymnasial nivå.
Vi erbjuder fyra olika inriktningar (men deltagaren väljer inte dessa förrän hen
är på intervju alt. under första skolveckan-kan väljas direkt vid ansökan).
•
Friskvård
•
KKM
•
M/I
•
Studiestödjande
Detta skapar flexibilitet och kan anpassas till antalet deltagare. Om det är för få
deltagare, behövs inte alla inriktningar komma i gång, och ändå får deltagarna
möjligheteten till idrotts, friskvård, frilufts, skapande, kulturaktiviteter och
dessutom får de som behöver mer tid till sina studier stöd under
lärarhandledning.
Lärarresurserna ska satsas på allmänna ämnen – framförallt
för deltagare som är i behov av stöd.
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2018-01-08

Dnr 06, 091, 2018

Till landsting och regioner

Information om folkhögskolornas statsbidrag 2018
Riksdagen har i december 2017 i enlighet med regeringens budgetproposition beslutat om en
permanent utökning av folkhögskolan med 8 000 platser för 2018. Detta påverkar även landsting och
regioner.
Landstingens och regionernas medfinansiering av folkbildningen är en viktig del för folkhögskolorna.
Med detta utskick önskar Folkbildningsrådet informera berörda i samtliga regioner och landsting om
Folkbildningsrådets hantering av de utökade platserna.
Vi hoppas att ni kan vara oss behjälpliga att sprida denna information inom er organisation till dem det
kan beröra.
Med vänlig hälsning

Lars Tengberg
Handläggare folkhögskolefrågor
Bidragsenheten
Folkbildningsrådet
T 08-412 48 04 | folkbildningsradet.se
Box 38074 | 100 64 Stockholm | Besök: Rosenlundsgatan 50
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Återrapportering
Svenska från dag 1
Sirpa Gladenbring
2018-01-10
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Bakgrund och syfte
Under året 2017 har Grimslövs folkhögskola genomfört kursen Svenska från dag 1. Totalt har 25
deltagare varit inskrivna varav 8 kvinnor och 17 män. Antalet deltagarveckor uppgick till 714 dv.
Åldersspannet bland deltagarna var relativt stort. Den äldsta deltagaren var 51 år och den yngsta
19 år. Medelåldern bland deltagarna var 33 år. Även deltagarnas utbildningsbakgrund hade en
stor variation, allt från akademiker till helt outbildade personer.
Deltagare kommer från flera olika länder och därmed finns det också flera olika modersmål i
gruppen. De flesta kommer från Afghanistan, Irak, Iran och Syrien. Även Somalia och andra
Afrikanska länder är representerade.
Vi har tagit fram informationsmaterial, som också är översatt till engelska och arabiska. De flesta
deltagare, som påbörjade sin utbildning hos oss, kom via personliga kontakter med deltagare som
redan var aktiva hos oss.
Förutom lärarresurserna har vi anställt en person som språkstöd och två handledare.
För att samtliga deltagare ska kunna få en adekvat utbildning, har deltagarna delats i tre grupper.
En del av de yngre deltagare, som saknar grundskolekompetens, har fått delta i aktiviteter
tillsammans med allmän kurs – grundläggande nivå. De har, förutom svenska som andraspråk,
deltagit i undervisningen i samhällskunskap och matematik.
En del av deltagarna som har kommit längre med sin språkutveckling i svenska och som har en
utbildning, minst motsvarande gymnasieutbildning, har fått möjligheten att läsa svenska som
andraspråk i en egen grupp.
Deltagare, som har en sjukvårdsutbildning från hemlandet, har efter att de fått grundläggande
kunskaper i svenska, flyttats till en grupp där de fick läsa svenska med medicinsk inriktning.
Önskemålet från vår huvudman Region Kronoberg var att personer som har läkarexamen eller
sjuksköterskeexamen från hemlandet ska kunna läsa svenska med medicinsk inriktning samt att
de ska få tillgång till praktik inom sin yrkeskompetens. En av anledningarna till detta var att
Regionen har ett stort behov av utbildad sjukvårdspersonal.
Genom att erbjuda dels grundläggande kunskaper i svenska och samhälls- och
arbetslivsorientering, dels svenska med medicinsk inriktning och praktik, inom ramen för kursen
Svenska från dag ett kunde huvudmannens önskemål tillgodoses och samtidigt fick asylsökande
en möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Denna satsning kan betraktas som en introduktion
till det svenska språket och till det svenska samhället och arbetsliv.
I enlighet med folkbildningens grundtanke och Region Kronobergs hälsopolicy, ska Grimslövs
folkhögskola bidra till en gynnsam kunskaps- och personlighetsutveckling, samt ge möjlighet till
att utvecklas tillsammans.
Dessa tankar är också ledande när Grimslövs folkhögskola erbjuder kursen, Svenska från dag 1,
till asylsökande.
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Målet för kursen var att bidra till
gynnsam språkutveckling
att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
att minska utanförskap
att få kunskap om det svenska samhälls- och arbetslivet

Innehåll och genomförande
Fokus ligger på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv som genomsyrar all vår verksam,
såväl våra reguljära utbildningar som specialutformade utbildningar. Tillsammans skapar vi
förutsättningar för kunskap genom studier och upplevelser.
Förutom svenskundervisning har deltagarna haft möjlighet att delta i aktiviteter som anordnas för
samtliga deltagare på skolan. De gemensamma aktiviteterna har haft olika karaktärer och innehåll,
allt från fysiska aktiviteter till konstnärligt skapande. Vidare har flera studiebesök anordnats. En
del av studiebesöken och utbildningsdagarna har skett i samverkan med vår huvudman Region
Kronoberg, och en del har skett tillsammans med allmän kursdeltagare.
Bland annat har deltagarna på kursen Svenska från dag 1 kunnat vara med på följande aktiviteter:
välkomstmiddag vid terminsstart, julbord och jul – avslutning, vårfest.
samkväm som anordnats av olika reguljära kurser
studiebesök tillsammans med allmän kursdeltagare (kortare resor, museum, historiska platser
i bygden, teaterbesök och utställningar, föreläsningar m.m.),
studiebesök i syfte att lära känna olika arbetsplatser,
aktiviteter med andra klasser (batik, måleri, tillverkning av träskulpturer
i projekt 70 000),
friskvårdsaktiviteter, motion, idrott och yoga
tillvalskurser tillsammans med andra deltagare (bollspel, film, mentala träning, yoga),
för gruppen gemensamma aktiviteter (matlagning, knytkalas, kulturmöten m.m.),
arbetsplatsförlagt lärande (praktik),
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Totalt har åtta utbildningsdagar anordnats i samverkan med Region Kronoberg
Bland annat har utbildningsdagarna innehållit
hälso- och sjukvård ur ett historiskt perspektiv – hur har den svenska hälso- sjukvården
utvecklats till den hälso- och sjukvård som finns idag
jämställdhet och jämlikhet – vad innebär jämställdhet och jämlikhet
kulturmöten – hur olika samhällsföreteelser ser ut i olika kulturer – vad är viktigt för just den
enskilda kulturen – vilka likheter, respektive skillnader, finns det mellan den egna kulturen
jämfört med den svenska kulturen, t.ex. när det gäller manligt/kvinnligt, utbildning, arbetsmarknaden dess olika yrkesroller m.m.
En stor del av utbildningsdagarna har skett i dialog och var och en har fått reflektera och komma
till tals.
Eftersom samtliga våra deltagare äter på skolan har även måltiderna bidragit till en gynnsam
social samvaro och gett möjligheten till att utöva sina nyvunna kunskaper i det svenska språket.
Såväl upplägget som genomförandet har haft den pedagogiska grundsynen som genomsyrar och
utmärker folkhögskolans arbetssätt, d.v.s. teoristudierna har varvats med praktiska övningar och
upplevelsebaserade aktiviteter. Flera av aktiviteterna har genomförts tillsammans med reguljära
deltagare, framförallt deltagare på allmän kurs.
Vårt internat med plats för ca 100 personer, är beläget på skolområdet, i vacker, småländsk
kulturbygd och här blir deltagarna snabbt en del i gemenskapen och träffar vänner för livet. Vi
har kunnat erbjuda boende på vårt internat även för deltagare som deltar i kursen Svenska från dag
1. Fyra deltagare har bott på internatet. För de övriga deltagarna har Migrationsverket anordnat
boende.
Som boende på internatet har deltagarna tillgång till våra två idrottshallar, gymmet, datasalen och
andra skolans lokaler, detta har i sin tur bidragit till en ökad social gemenskap med andra
deltagare och har också lett till en mer gynnsam språk- och socialutveckling. Enligt vår
uppfattning, som också delas av deltagarna, uppfyller möjligheten att bo på skolans internat ett
viktigt syfte, nämligen möjligheten till interkulturella utbyten under trevliga och icke formella
former. Att lära känna personer med varierande kulturell och etnisk bakgrund berikar och leder
till en mer gynnsam anpassningsprocess för de nyanlända än ett eget boende där man inte
naturligt kommer i kontakt med den svenska kulturen, de svenska traditionerna och det svenska
språket.
Såväl de gemensamma aktiviteterna som boendet på skolans internat har bidragit till att även
deltagare på våra reguljära utbildningar har fått ökat insikt i andra kulturer och dess
levnadsförhållanden.
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Bland annat har vi använt följande litteratur:
Asaad, A. (2014). Stjärnlösa nätter. Stockholm: Nypon förlaget.
Doeden, M. (2014). Malalai Yousafzi. Stockholm: Nypon förlaget.
Eriksson, H & Elffors Skoskär, K. (2005). På spåret 2B. Stockholm: Liber
Eckerbom, T., Söderberg, E., Österlund, H. (2004). Sagor och sanningar. Stockholm: Natur och
Kultur.
Fasth, C & Kannermark, A.(1989). Goda grunder; Textbok. Lund: Folkuniversitets förlag.
Fasth, C & Kannermark, A.(1989). Goda grunder; Vardagssvenska för nyanlända. Lund:
Folkuniversitets förlag.
Fasth, C & Kannermark, A.(2014). Form i fokus. Lund: Folkuniversitets förlag.
Knuttson, A_M. (2016) Välkommen till Sverige. Svenska för nybörjare. Stockholm: Liber.
Mörling. M. (2012). Omvärldskunskap på mycket lätt svenska. Stockholm:
Natur & Kultur.
Nylund, N. & Burvall-Karlsson, G. (2008). Från början. Svenska för vuxna nybörjare. Stockholm:
Bonniers Utbildning.
Paine Huenupi, M.(2014/2016). Medborgarboken. Växjö; ABG Södra Småland.
Vilja jobba – vägen in i arbetslivet. 2016). Stockholm: Vilja förlaget.
Lärarna använder flera olika läroböcker och mycket av materialet som används är specialutformat
av lärarna själva. Digitala läromedel och material som finns på Internet samt skönlitteratur som
finns på skolan bibliotek, har använts i undervisningen. Bibliotekarien har tagit hem flera lättlästa
böcker. Vidare används dags- och veckotidningar, radio- och tv- program.
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Effekter
Deltagarna har fått kunskaper och färdigheter såväl i muntlig som
i skriftlig kommunikation, inblick i det svenska samhället, samt kunskap om och erfarenheter
av folkhögskolan och dess arbetssätt.
Deltagarna har fått möjlighet att kommunicera på svenska med kurskamraterna och andra
deltagare på skolan samt med personalen.
Deltagarnas språkkunskaper har ökat, de kan uttrycka sig på svenska i olika vardagliga
situationer.
Deltagarna har utvecklats som individer samt fått en ökad förståelse för sitt nya hemland.
Skolans personal och övriga deltagare har fått en ökad insikt i andra kulturer och de olika
levnadsförhållandena som råder runt om i världen.
Både deltagarna på kursen Svenska från dag 1och alla andra deltagare samt personalen har
berikats av de möten som äger rum dagligen på skolan.
De gemensamma aktiviteterna har gett en inblick i vad som utmärker en folkhögskola och
vilka olika möjligheter som finns för fortsatta studier eller arbete.
Deltagarutvärderingarna ger vid handen att lektionerna har varit lärorika, väldigt intressanta och
utvecklande.
Lärarna bedöms vara kunniga och lyhörda för var och ens behov. Lektionerna är väl
genomtänkta och tydligt planerade.
De gemensamma aktiviteterna har varit uppskattade.
Flera av deltagarna skriver att det är mycket roligt att få delta i de olika aktiviteterna och att dessa
aktiviteter ger en möjlighet att använda svenska språket och att få kännedom om den svenska
kulturen.
Några citat från deltagarnas utvärdering
”Bra lektioner, vi jobbar med olika saker.”
”Jag mår bra på skolan…// Jag kunde inte prata svenska, nu kan jag prata och skriva på
svenska.”
”Undervisningsmetoden är mycket bra…//Jag gillar lärarens sätt at ge exempel.”
”Min lärare pratar jätte tydligt och jag förstår vad hon säger.”
”Många goda exempel och hon ha mycket erfarenhet och jag har möjlighet att lära mig mycket.”
”Under dessa månader har jag fått en bra nivå på svenska.”
”Klassrummet är mycket bra.
”På Grimslövs folkhögskola finns det många möjligheter till utveckling…//jag trivs bra
här…//jag är mycket glad för att få studera här.”
”Att vara på Grimslövs folkhögskola har varit mycket viktigt för mig. Lär mig mycket.”
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”Lektionerna är jätte bra. Vi diskuterar olika saker. Jag har lärt mycket i skolan om samhället
och traditioner.”
”Jag trivs bra i skolan. Jag trivs bra med mina kamrater och andra på skolan.”
”Man behöver alltid göra något nytt...//det är inte tråkigt när man gör andra saker än läser i
lektionssalen”
”Alla är mycket trevliga på skolan. Jag får hjälp när jag behöver någonting.”
”Jag har haft kontakt med andra deltagare på skolan. Vi behöver kontakt med svenska
deltagare för att vi ska lära oss svenska…//Mycket bra att vi har gemensamma aktiviteter med
andra deltagare.”
”Gemensamma aktiviteter är bra för att det utvecklar och förbättrar mina kunskaper och jag lär
mig några nya ord.”
”När vi gick på teater var det intressant och jag lärde mig på ett annat sätt.”
”Det är jätte viktigt för oss att göra studiebesök.”
”Man lär sig mycket utanför klassrummet.”
”Miljön i matsalen är mycket bra.”
”God mat och trevlig miljö i matsalen.”
Deltagarna säger att de inte saknar någonting, men vill gärna ha flera gemensamma aktiviteter och
ännu mer kontakt med andra deltagare på skolan.
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Slutsatser
Satsningen, Svenska från dag 1 har upplevts positivt av vår personal och av samtliga deltagare på
skolan. Vi har inte upplevt några negativa effekter, eller speciella svårigheter. En anledning till
detta kan vara att vi har Etableringskurs, SMF och Allmän kurs – Grundläggande nivå, där det
finns deltagare från flera olika länder. Vår skola har blivit en mångkulturell skola, vilket
uppskattas av alla på skolan. Mångfalden berikar oss alla.
Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring
i positiv riktning för deltagare.
Grimslövs folkhögskolas vision att göra skillnad har kunnat infrias!
Sirpa Gladenbring
Biträdande rektor
Grimslövs folkhögskola
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Bilaga I Infoblad

Svenska för asylsökande!
Swedish for asylum seekers
اللغه السويديه لطالبي اللجوء
Grimslövs folkhögskola erbjuder svenska för asylsökande.
Grimslövs folkhögskola offers Swedish for asylum seekers.
Grimslövs folkhögskola تدعو طالبي اللجوء لتعلم اللغه السويديه
Meningsfull sysselsättning – Du läser svenska och deltar i aktiviteter tillsammans
med andra studerande på skolan!
Meaningful occupation - You study Swedish and take part in activities together
with the other students at the school!
تتعلم اللغة السويدية و تشارك في نشاطات مختلفة مع طالب اخرين في المدرسة-نشاط ذو معنى متكامل
Vill du börja, ring eller skicka e-post till Sirpa Gladenbring
Would you like to start, call or send an e-mail to Sirpa Gladenbring
. او ارسل ايميل الى سيربا غالدنبرغ,هل ترغب بالمشاركة؟ اتصل على احد االرقام المدونة ادناه

0470-76 37 02, 070-967 30 25

sirpa.gladenbring@kronoberg.se
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Bilaga II Bilder

Aktiviteter tillsammans med KHD

Samkväm

Studiebesök tillsammans med Allmän kurs

Tillval

Teoristudier
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Löneanalys 2018, Regional utveckling
I stort är kompetenser inom regional utveckling unika. Vissa rekryteringar har varit svåra att fylla
under året. Vi behöver ofta anställa kompetenser som vi utvecklar. Dessa går i vissa fall in lågt i
löneläge. Detta leder till att vi lätt får ”snedsitsar” som är svåra att lyfta genom omfördelning av
lönepott.
Varje medarbetare är avgörande för form och innehåll i verksamheten, genom att de i hög grad är
med och utformar, genomför och följer upp verksamhetens mål. Regionalt utvecklingsarbete
ställer höga krav på introduktion, överlämning och kontinuerlig kompetensutveckling. Det
innebär också att varje rekrytering är en stor investering.
Resultatet av att vi inte lyckas rekrytera är att vi inte sköter vårt myndighetsuppdrag på sikt. Akuta
problem uppstår inte men vi gör inte våra åtaganden i tid och fyller inte de förväntningar
intressenter har rätt att ställa på en offentlig verksamhet.
I många fall konkurrerar vi med näringslivet. Resultatet är att vi har svårt att behålla kompetenser
som är upplärda. Lönen är en pusselbit samtidigt som vi försöker erbjuda en helhet kring ett bra
arbete och en god arbetsgivare.
Det finns en problematik kring att vi har två separata lönepotter, varav den ena är väldigt liten.
Denna lilla grupp består av tjänstemän som ansvarar för kulturfrågor vilka har en nivå som inte är
i paritet med det ansvar de har.
På avdelningen har ett arbete gjorts kring lönepremiering och lönesamtal för att på ett
strukturerat sätt använda lönesättningen som ett verktyg att uppnå våra verksamhetsmål. Detta
arbete syftar också till att ensa inom regional utveckling samt ge en bättre förståelse och
förutsägningsbarhet kring lönesättning. Samtidigt vill vi att löneökningen ska vara ett av flera
verktyg och inte det avgörande för prestation eller engagemang på jobbet.

Christel Gustafsson
Regional Utvecklingsdirektör
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Löneanalys inför 2017-2018 Grimslövs folkhögskola
Prestation kopplat mot verksamhetens mål och individuella bedömningskriterier
Grimslövs folkhögskola har vid vår mätning våren 2016 över 94 procent nöjda deltagare. De
är nöjda med utbildningarnas kvalitet, personalens engagemang, det mysiga internatet,
samvaron, avskildheten och möjligheterna till koncentrerade studier. Vårt stora mål, som
överskuggar allt annat, är att svara upp mot de förväntningar som våra deltagare ställer
på verksamheten och vi ligger långt framme i måluppfyllelsen.
Vår lokala vision är Att göra skillnad och på det viset bidra till Region Kronobergs vision Ett
gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en
förändring i positiv riktning för alla våra studerande.
Verksamhetsidé och Inriktning
I enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund, statens syfte med
statsbidrag till folkbildningen och Region Kronobergs hälsopolicy skapar vi tillsammans
förutsättningar för kunskaper genom studier och upplevelser samt ger till alla våra studerande
på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling, med fokus på hälsa, friskvård
och kultur i ett brett perspektiv.
Personal
På Grimslövs Folkhögskola arbetar idag lärare, servicepersonal, assistent och skolledning,
totalt 33 personer, exklusive tim- eller projektanställda. Gemensamt för all personal är att vi
arbetar för att få så nöjda kunder som möjligt, där baskunderna är våra deltagare eller
studerande.
Viktiga faktorer
All lönesättning är individuell och utgår från våra gemensamt framtagna lönekriterier. Vi vill,
liksom andra enheter inom Region Kronoberg, att löneökningen ska vara ett av flera verktyg
och inte det avgörande för prestation eller engagemang på jobbet. I nuläget ser vi inga
tendenser till diskriminering ur ett genusperspektiv och så länge vi följer våra lönekriterier
och sätter lön efter prestation finns liten risk att detta ska uppstå.
Bland bristyrken finns lärare och kockar och det behövs en betydande lönesatsning för att vi
ska vara konkurrenskraftiga då vi har sett ett klart minskande antal sökande till utannonserade
tjänster.
Efter att ha jämfört vårt nuvarande löneläge med framför allt den kommunala sidan, som är
mest intressant för vår del, finner vi följande:
Lärarlönerna ligger i medeltal 2-3000 kr under gymnasie-lärarlönerna efter lärarlönelyft och
förstelärarreform. För att kunna bibehålla kompetens med de goda kvalitativa krafterna som
vi har idag och vid behov kunna rekrytera adekvat kompetens, måste en betydande
lönesatsning ske under 2017-2018.
Vår bedömning är att vi, utöver kommande avtalat lönepåslag, ges möjlighet att dela ut ett
extra lönepåslag på totalt 30 000 kr under 2017-2018 till våra lärare, samt till våra kockar,
en extra totalsumma på totalt 6000 kr för att säkerhetsställa kompetens och kvalitet i
verksamheten.
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Lönen skall vara en drivkraft för verksamhetsutveckling.
Hur har arbetstagarna bidragit till verksamhetsutveckling?
Inför löneöversyner 2017 och 2018 vill vi framhålla följande goda verksamhetsresultat:
– Rekryteringen till de utbildningar som vi erbjudit har lyckats och våra kurser var vid
läsårsstart välfyllda och internatet fyllt till 100 %
– Våra uppdragsutbildningar, främst språkutbildningar, som bidrar till Regionens
kompetensförsörjning
– Våra antagningsrutiner har ytterligare utvecklats
– Tack vare ett målinriktat och strategiskt ekonomisk planering samt personalens
engagemang och förmåga att hitta nya lösningar, får vi ett positivt ekonomiskt resultat
under 2016
Det strategiska arbetet innefattar:
– Tydlig organisationsstruktur med ansvar och väl förankrade mål
– Fortlöpande dialog och feedback
– Aktivt ansvar för gemensam god arbetsmiljö – Hälsokraftigt medarbetarskap del 1 har
genomförts och del 2 är planerad till juni 2017
– Uppmärksamhet på goda initiativ och uppmuntran av aktiviteter som stärker vi-känslan
– Positivt bemötande (Vår nya lokala Värdegrund finns som en stark motor)
Vi har stärkt vår position som en folkhögskola med tydlig spetskompetens
i folkbildningens tecken och samtidigt bibehållit vårt starka varumärke som Regionägd
folkhögskola.
Enligt vår egen bedömning ligger vi i framkant och den fortsatta utmaningen ligger i att hålla
alla eldar vid liv och samtidigt så utvecklingsfrön och vattna utan att släcka några eldar.
e.u
Uffe Tannerfalk
rektor
Grimslövs folkhögskola
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Årsrapport
2017
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Sammanfattning
Verksamheten har bedrivits i enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga
grund, statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Region Kronobergs
friskvårds, -kultur- och hälsopolicy.
Vår ambition har varit att skapa förutsättningar för deltagarna på Grimslövs
folkhögskola till en gynnsam kunskaps- och personligutveckling, samt möjligheten att
utvecklas tillsammans. Fokus har legat på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv
som ska genomsyra all vår verksamhet. Deltagarna ges också redskap för att kunna
påverka samhället och samhällsutvecklingen.
Vår vision är att: Att göra skillnad och på det viset bidra till Region Kronobergs vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska därmed
upplevas som en förändring i positiv riktning för alla våra studerande.
De reguljära utbildningarna genererade 4 985 deltagarveckor, vilket motsvarar 104 % av
ingångsvärdet. Även folkhögskolesatsningarna SMF och Etableringskursen uppfyllde
målet i form av antalet deltagare. Uppdragsutbildningarna genomfördes med ett mycket
gott resultat
Under 2017 genomfördes sommarkurserna under en vecka och därmed uppgick inte
antalet deltagare på samma nivå som tidigare år. Vi hade dock musikläger, vilket
kompenserade det minskade antalet deltagare på sommarkurserna.
Deltagarnas utvärdering ger vid handen att 95 % av deltagarna är nöjda eller mycket
nöjda med vår verksamhet.
Resultatet av medarbetarenkät gav också ett positivt resultat. Medelvärdet låg vid 4,2 och
svarsfrekvensen uppgick till 87,1 %, vilket ger reliabilitet.
Personalen har beviljats kompetensutveckling och utgångspunkten har varit att
kompetensutvecklingen ska gagna förutom hela verksamheten även individens eget
intresse och därmed har motivationshöjande effekter för arbetet och minska ohälsa.
Tack vare ett systematiskt och målinriktat ekonomiskt planerande samt ett effektivt
användande av våra resurser, kan vi med stor glädje konstatera att vi även i år har ett
positivt ekonomiskt resultat på 2 470 800 kr.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamheten bedrivs i enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund,
statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Region Kronobergs friskvårds, kultur- och hälsopolicy.
Vår ambition har varit att skapa förutsättningar för deltagarna på Grimslövs
folkhögskola till en gynnsam kunskaps- och personligutveckling, samt möjligheten att
utvecklas tillsammans. Fokus har legat på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv
som ska genomsyra all vår verksamhet. Deltagarna ges också redskap för att kunna
påverka samhället och samhällsutvecklingen.
Vår vision är att: Att göra skillnad och på det viset bidra till Region Kronobergs vision
Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska därmed
upplevas som en förändring i positiv riktning för alla våra studerande.
Målen för verksamheten har bland annat varit att:


bidra till att stärka och utveckla demokratin



bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen



bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
i samhället



bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet systematiskt arbeta
med läsfrämjande insatser



bidra till att minska utanförskap

Grimslövs folkhögskolas kärnverksamhet är den allmänna kursen med 4 inriktningar
samt och 6 profilkurser. Möjligheten att studera flexibelt finns, men med vissa
begräsningar. Under verksamhetsåret har totalt 4 985 deltagarveckor genomförts vilket
motsvarar 104 % av ingångsvärdet. Utöver dessa kursdeltagarveckor tillkommer SMF
(Studiemotiverande folkhögskolekurs) med 65 deltagarveckor och Etableringskurs med
468 deltagarveckor.
Under året har satsningen för asylsökande; Svenska från dag ett, varit en mycket attraktiv
utbildning och totalt har denna satsning genererat 776 deltagarveckor.
Utöver våra reguljära utbildningar tillkommer uppdragsutbildningar bland annat Svenska
för utländsk sjukvårdspersonal, som genomförs i samarbete med Region Kronoberg.
Under 2017 har vi genomfört ett projekt, Att utveckla folkhögskolans lärmiljö, som
medfinansierats av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Under 2017 genomfördes sommarkurserna under en vecka och därmed uppgick inte
antalet deltagare på samma nivå som tidigare år. Vi hade dock musikläger, vilket
kompenserade det minskade antalet deltagare på sommarkurserna.
Utöver undervisningsverksamhet består Grimslövs folkhögskolas verksamhet av Internat,
restaurang och Ekhagen kurs och konferens.
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Personalen har beviljats kompetensutveckling och utgångspunkten har varit att
kompetensutvecklingen ska gagna förutom hela verksamheten även individens eget
intresse och därmed har motivationshöjande effekter för arbetet och minskar ohälsa.
Tack vare ett systematiskt och målinriktat ekonomiskt planerande samt ett effektivt
användande av våra resurser, kan vi med stor glädje konstatera att vi även i år har ett
positivt ekonomiskt resultat på 2 470 800 kr. Uthyrningen av Ekhagen till Alvesta
kommun har genererat 2 470 800 kr.

INVÅNARE/DELTAGARE
Målet för deltagarnas nöjdhet är att 97 %. av deltagarna ska vara nöjda med miljön,
personalens bemötande, sina studier och att de upplever att de har uppnått sina mål,
samt att de har fått det stödet och den hjälpen var och en behöver.
Utvärderingen av deltagarverksamheten har skett främst i form av två deltagarenkäter,
kursutvärderingar, verksamhetsanalys till Region Kronoberg och kvalitetsredovisning och
verksamhetsberättelse till Folkbildningsrådet.
Enligt deltagarenkäten är närmare 95 % nöjda eller mycket nöjda med helheten,
personalens bemötande och undervisningens innehåll och genomförande.
Målet har också varit att bedriva verksamheten enligt vår regionalpolitisk beslutade
inriktning med fokus på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv.
Friskvårds aktiviteter har erbjudits för samtliga deltagare. Aktivisternas innehåll och
genomförande har varierat, men fokus har legat på motivationshöjande och hälsofrämjande aktiviteter.
Syftet har varit att skapa en känsla av gemenskap, att få ökad kunskap om
hälsofrämjande insatser, och att öka intresset för kultur- och samhällsfrågor.
Enligt deltagarna utsagor, har de gemensamma aktiviteterna uppfyllt syftet och de flesta
är nöjda eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjudits.
Kännedom om olika kulturer har också ökat bland våra deltagare, tack vare de
gemensamma aktiviteterna.
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MEDARBETARE
Vår ambition har varit ett ständigt förbättrat arbete för att implementera och praktisera
det grundläggande i vår värdegrund ”Respekt för människan-TEAM Grimslöv/Trygghet
– Empati -Ansvar- Meningsfull kunskap” i hela verksamheten och alla dess delar.
Målet har varit att
– öka samspel i vardagen
– utveckla förståelse för alla yrkeskategorier
– utveckla förståelse för uppdraget, TEAM Grimslöv
Erfarenhetsutbyte – lärare från olika kurser har berättat om sitt arbete och om kursens
innehåll och upplägg. Även samarbete lärare emellan har fått ett ökat utrymme. Dessa
har medfört ökad känsla av samhörighet och viljan att stödja och hjälpa varandra.
Internatet och restaurangen har också berättat om sina utmaningar och tankar, vilket vi
har upplevt att ha ökat förståelsen för varandras arbete.
Vår värdegrund tillämpas och upplevs positivt av medarbetare.
Medarbetar- och lönesamtal har genomförts med samtliga medarbetare. Under dessa
samtal har det kommit fram att medarbetarna är nöjda med arbetets innehåll och
upplägg. Arbetet upplevs meningsfullt och utrymmet ges för självbestämmande, vilket
ökar motivationen och minskar risken för ohälsa.
Medarbetarenkät har genomförts under 2017 med svarsfrekvensen var 87,1 %, En
förklarning till den att svarsfrekvensen inte var ännu högre, är att fyra medarbetare har
varit föräldralediga och en långtidssjukskriven och därmed inte besvarat enkäten.
Medarbetarenkäten gav ett positivt resultat. Medelvärdet låg på 4,2 (regionen 3,9) vilket är ett
mycket högt positivtvärde.
HME- totalt uppgick till 87,4, styrning 88, motivation 86,4 och ledarskap uppgick till 88.
HME-värde (0-100)
HME står för hållbart medarbetarengagemang, och är en del av medarbetarenkäten.
HME består av nio frågor inom områdena ledarskap, motivation och styrning.
Tillsammans ger svaren ett totalt HME-index på en skala mellan 0-100. Det totala värdet
och tre delindex redovisades, ett index för respektive område.
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SJUKFRÅNVARO GRIMSLÖV (I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID)

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid SKL

Centrum
GFH Folkhögskolan Grimslöv
Region Kronoberg tot.

Tot.

Jan-dec 2017
K.
M.
4,5
1,6
5,3
6,0

Tot.
11,0
3,0

Jan-dec 2016
K.
M.
3,4
1,9
8,0
5,4
5,9
3,7

Tabell 1: Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro uppgår 4,5% då vi fortfarande har en långtidssjukfrånvaron som drabbar
vår förhållandevis lilla enhet hårt (ej arbetsrelaterad).
Sjukfrånvaron ligger dock fortfarande lägre än snittet för hela Region Kronoberg.
Personalbefrämjande åtgärder fortsätter löpande.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Verksamhetsutvecklingen har fortsatt under 2017. Vi har arbetat vidare med att skapa
förutsättningar för människor som behöver speciella satsningar för att komma vidare till
studier eller arbete.
En ny inriktning; Allmän kurs – Grundläggande nivå har utvecklats. Syftet har varit att
skapa förutsättningar för deltagare som saknar fullständig grundskola och/eller har
bristande kunskaper i det svenska språket, en möjlighet för kunskapsutveckling. Detta
ligger helt i linje med folkhögskolans grundidé; att utjämna utbildningsklyftorna. Vi
planerar för att också erbjuda en sammanhållen Gymnasienivå, istället för våra
nuvarande tre inriktningar på Allmän kurs.
Vi har också fortsatt arbetet med Folkhögskolesatsningarna. Studiemotiverande
folkhögskolekurs (SMF), där målgruppen är personer som
stått utanför utbildning eller arbetsmarknad under en längre tid.
Den andra stora satsningen är Etableringskurs för personer som fått uppehållstillstånd
men saknar kunskaper såväl i svenska som i hur arbetsmarknaden fungera i Sverige. Båda
satsningarna har gett fortsatt tillfredställande resultat vilket bekräftas av både deltagare
och Arbetsförmedlingen.
Utveckling av profilkurserna har också varit framgångsrikt. Utbildningarna Berg &
Forsguide samt Safari & Vildmarksutbildning. har lockat sökande och därmed har båda
utbildningarna kunnat genomföras under hösten 2017. Planer finns för att utöka
Hälsa/Friskvård till tre terminer med start ht 2019.
Språkutbildningarna, Svenska från dag 1, som riktar sig till asylsökande, och
uppdragsutbildningen, Svenska med medicinsk inriktning, som sker i samarbete med Region
Kronoberg, har varit framgångsrika satsningar. Deltagarna har varit nöjda med
utbildningarna och uppdragsgivaren, Region Kronoberg, har fått ökade möjligheter att
rekrytera kompetent personal inom hälso- och sjukvård.
Medel från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) har beviljats och vi har därmed
startat upp projektet ”Att utveckla folkhögskolans lärmiljö”
Kompetensutveckling har erbjudits och genomförts, både gemensamt för all personal,
och individuellt.
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EKONOMI
Verksamhetskvaliteten upplevs som fortsatt stabilt hög och det är givetvis glädjande!
Kontroll över både utgifter och inkomster är alltid av stor vikt, något som vi försöker
prioritera och samtidigt balansera vs hög kvalitet för att på så vis ge förutsättningar för
ett nollresultat.
Resultaträkning exkl proj
(tkr)

Ackumulerat 2017
Utfall Ack Budget Ack

Skoldelen
Internat
Restaurang
Ekhagen
Totalsumma

-9 088,6
18,1
-562,5
1 515,2
-8 117,9

-11 327,1
-141,7
-637,8
1 517,9
-10 588,7

Differens

2 238,5
159,8
75,3
-2,7
2 470,8

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv.

-9 088,6
18,1
-562,5
1 515,2
-8 117,9

-11 327,1
-141,7
-637,8
1 517,9
-10 588,7

Tabell 2: Sammanställning av resultat 2017.

Riktvärdet för antal deltagarveckor uppgick till 4 802 dv. Enligt lägesrapporten för 2017,
uppgick antalet deltagarveckor till 4 985 dv, vilket innebär 104 % av ingångsvärdet.
Överproduktionen förklaras med att vi har startat Allmän kurs – Grundläggande nivå
och de två nya profilkurserna; Berg & Forsguide samt Safari & Vildmarksutbildning.
Tack vare vår uthyrning av Ekhagen Kurs & Konferens till Alvesta kommun, och
samtidigt ett systematiskt och målinriktat ekonomiskt planerande samt ett effektivt
användande av våra resurser, kan vi med stor glädje konstatera att vi även i år har ett
totalt positivt ekonomiskt resultat på 2 470 800 kr.

e.u

Uffe Tannerfalk

Joakim Pohlman

Rektor

Ordförande

Grimslövs folkhögskola

Grimslövs folkhögskola
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Jämställdhetsplan Grimslövs folkhögskola 2018-2019
Jämställhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom livets alla områden, vilket betyder att kön inte ska spela någon roll.
Att ta fram en jämställdhetsplan är ett sätt att synliggöra och motverka skillnader i
kvinnors och mäns villkor på arbetsplatsen.

Ansvarsfördelning
Styrelsens uppgift är att fastställa jämställdhetsplanen.
Chefer/skolledningen har ett ansvar för att arbeta mot den gemensamt uppställda
jämställdhetsplanen. Jämställdhet ska integreras i alla personal- och verksamhetsbeslut.
Jämställdhetsfrågor behandlas på arbetsplatsträffar, i samverkans forum och i löne – och
medarbetarsamtal. All verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som
beslutats.
Varje medarbetare har ett eget ansvar för att inhämta kunskap om jämställdhet och de mål som
finns i den egna verksamheten. Varje medarbetare har ett ansvar att vara delaktiga i att verkställa
mål och aktiva åtgärder inom sitt yrkesområde samt ansvara för att jämställdhetsperspektivet
integreras i den dagliga verksamheten.
Systematiskt jämställdhetsarbete är ett gemensamt ansvar. Chefer och varje medarbetare
ska aktivt arbeta för att utveckla organisationen och arbetsförhållandena så att Grimslövs
folkhögskola är en jämställd arbetsplats och har jämställda villkor för samtliga anställda.

Handlingsplanens omfattning och syfte
Handlingsplanen tas fram i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och
samverkan sker i form av dialog om nuläget och eventuella brister som ska åtgärdas.
Handlingsplanen utvärderas årligen och redovisas i samband med årsredovisningen till
vår huvudman Region Kronoberg och till Folkbildningsrådet.
Handlingsplanen ligger också som grund för verksamhetsanpassade arbetsrutiner för
att identifiera och agera vid misstanke om mobbning eller kränkande särbehandling.
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Handlingsplanen omfattar jämställdhetsarbetet vid Grimslövs folkhögskola och omfattar
följande områden:
Arbetsförhållanden (fysiska och psykosocial arbetsmiljö)
Antal anställda (samtliga anställningsformer), antal föräldralediga och sjukskrivna.
Möjligheten att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap.
Lönesättning
Rekrytering och befordran
Utbildning och kompetensutveckling
Syftet med handlingsplanen är att
Beskriva nuläge och identifiera eventuella brister när det gäller jämställdhet.
Att förebygga ojämställdhet mellan kvinnor och män.
Arbetsförhållanden
Mål: Alla medarbetare ska uppleva att såväl den fysiska som den psykosocial arbetsmiljö är lika
lämpliga för kvinnor som för män.
Åtgärd: Samtliga medarbetare arbetar aktivt för att arbetsförhållandena ska vara jämställda.
Utvärdering: Löpande utvärdera i vilken mån de anställda upplever att arbetsförhållandena
lämpar sig lika väl för kvinnor som män. Detta sker genom jämställdhetsanalys av
medarbetarundersökningens resultat samt genom att chefer lyfter frågan i löne- och
medarbetarsamtal med sin personal.
Antal anställda 171211
Område
Antal anställda:
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Heltidsanställda
Deltidsanställda
Föräldralediga
Sjukskrivna,
långtidssjukskrivna

Totalt
33
30
3
15
18
4
1

K (%)
23 (70 % )
21 (70 %)
2 (67 %)
8 (44 %)
15 (83 %)
2 (50 %)
0

M (%)
10 (30 %)
9 (30 %)
1 (33 %)
7 (44 %)
3 (17 %)
2 (50 %)
1

Tabell 1: Antal anställda, anställningsform och anställningsgrad

Mål: En jämn könsfördelning mellan män och kvinnor
Åtgärd: Vid rekrytering av nyanställda ska vi arbeta för att få så jämn könsfördelning
som möjligt.
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Utvärdering: Det är kompetens och kvalifikationer som styr vilka som anställds. En
orsak till den ojämna fördelningen mellan antal kvinnor och män kan vara verksamhetens
attraktionskraft. Arbetstidsfördelningen förklaras med att en stor andel av kvinnor (83 %)
arbetar deltid, vilket en del själva har önskat.
Mål: Samma möjlighet för kvinnor och män att kombinera förvärvsarbete och
föräldraskap.
Åtgärd: Ledningen skapar möjligheten till att både kvinnor och män kan vara
föräldralediga.
Utvärdering: Fördelningen mellan föräldralediga män och kvinnor är jämnfördelat.
Arbets- och ansvarsfördelning
Befattning
Totalt
Chef/arbetsledning
4
Kursansvar
9
Ledningsgrupp
6

K (%)
2 (50 %)
7 (78 %)
3 (50 %)

M (%)
2 (50 %)
2 (22 %)
3 (50 %)

Tabell 2: Arbets- och ansvarsfördelning

Mål: Arbets- och ansvarsfördelning: lika möjligheter för kvinnor och män att utföra
arbetsuppgifter och ta ansvar.
Åtgärd: Skapa förutsättningar för att åta sig arbetsuppgifter och ansvarsområden
oberoende av kön.
Utvärdering: Inom ledningsteamet är ansvarsfördelningen jämnt fördelat mellan kvinnor
och män. När det gäller kursansvar kan den ojämna könsfördelningen när det gäller
arbets- och ansvarsfördelningen mellan könen, förklaras med att den totala andelen av
anställda kvinnor är betydligt högre än antalet män. Detta avspeglas också i arbets- och
ansvarsfördelningen.
Löner bland anställda
Mål: Lönen ska vara jämställd utifrån arbetsuppgifter och ansvar.
Åtgärd: Att aktivt arbeta för att få upp kvinnornas lön, speciellt när det gäller service
sektorn.
Lönesättning: vid lönesättning ska kompetens och arbetsprestation vara avgörande.
Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till en god löneutveckling.
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Utvärdering: Löneskillnaden mellan kvinnor och män följer den nationella linjen.
Generellt har män högre lön än kvinnor. Löneskillnaden mellan kvinnor och män varierar
dock stort mellan olika yrkeskategorier.
Bland lärarpersonalen finns inga markanta löneskillnader mellan män och kvinnor, medan
bland servicepersonalen kan en viss skillnad skönjas. Män har 6, 3% högre lön än
kvinnorna. Den högst betalda anställd såväl bland lärarpersonalen, som bland
servicepersonalen uppbärs i nuläget av en kvinna.
Rekrytering
Mål: Vid rekrytering ska kompetens och personliga kvalifikationer vara avgörande, inte
kön.
Åtgärd: Annonserna ska utformas så den lockar både kvinnliga och manliga sökande.
Utvärdering: Antalet kvinnliga och manliga sökande har varit lika när det gäller
lärartjänster, medan lokalvård och kökspersonal har i stort sett bara kvinnliga sökande.
Utbildning och kompetensutveckling:
Mål: Utbildning och kompetensutveckling ska erbjudas för både kvinnor och män.
Åtgärd: Möjligheten till kompetensutveckling ges både för kvinnor och för män.
Kriterierna för kompetensutveckling är – verksamhetens behov, arbetsgruppens behov
och individens egna önskemål och behov. Den närmaste chefen ska vara observant när
man beviljar kompetensutveckling, så att ingen könsdiskriminering förekommer.
Utvärdering: Ingen skillnad mellan könen kan identifieras när det gäller möjligheten till
kompetensutveckling.
Handlingsplan utvärderas årligen och vid bristande jämställdhet ska en åtgärdsplan
skrivas.

Grimslöv 2018-02-12
Uffe Tannerfalk
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Rektor/Grimslövs folkhögskola
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Styrelseordförande

