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1 Inledning
1.1 Sammanfattande analys
Medborgarperspektivet
I år har vi satsat på flera nya distanskurser via internet. Vi har från och med hösten, totalt 9 kurser
på distans. Dessa erbjuder idag samma stora bredd som våra fysiska kurser med innehåll från
allmän kurs till estetiska och journalistiska kurser.
Verksamhetsperspektivet
Året har tydligast definierats av förändring. Dock måste här understrykas att personalens
ansträngningar, från administration och service, till ledning och lärare innebar att Eskilstuna
folkhögskola under denna turbulenta tid, inte bara höll liv i sin verksamhet, utan även tog ansvar för
att lära sig och utvecklas i undervisningsformer över nätet som för de allra flesta var helt nya.
Till höstterminens slut anställdes ny studierektor och en ny verksamhetsorganisation började
förberedas. Skolan hade redan en god strategi för att hantera pandemin med alla grupper uppdelade
i mindre enheter och tydliga riktlinjer kring hygien och var man fick befinna sig under dagarna för
att minska kontakten så mycket som möjligt. Även höstterminen kom naturligtvis att präglas av
pandemin och hantering av den. Detta får vi hävda att skolan klarat på ett mer än tillfredsställande
sätt.
Resurs
Skolan har en god och stabil ekonomi. Intäkterna skiftar från år till år vilket ställer krav på
systematisering och struktur samtidigt som det även ställer krav på anpassning och flexibilitet.
Planerade lokalanpassningar har inte genomförts trots det stora behovet av arbetsrum i det estetiska
blocket. Det är Regionens fastighetsservice som agerar mycket långsamt vilket blivit ett hinder för
att ge personalen rätt förutsättningar för deras arbetsmiljö.
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2 Medborgarperspektivet
Uppdraget har varit att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Detta har kunnat ske
med en väl fungerande deltagarhälsa. Skolans arbete syftar också till att stärka och utveckla
deltagarna så att de blir delaktig i samhällsutvecklingen. Detta sker genom ett pedagogiskt
arbete och demokratiskt samspel. Däribland flera utåtriktade aktiviteter som ex. en utställning
på Nynäs slott och målade elskåp i Torshälla i samarbete med Ebelingmuseet. Skolans mål är att
ge deltagarna vad de behöver för att nå sina mål och i samspel med andra arbeta med
demokratifrågor. Ett exempel är skolråden som har fungerat bra trots pandemin och istället
genomförts via videolänk.

2.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli
Sveriges friskaste län
2.1.1

Verksamhetens mål: Utbildning och folkbildning bidrar till att utveckla demokrati,
kultur, kunskaper och bildning

Vårt arbete har varit att stärka och utveckla deltagaren att ta plats i samhället. Detta sker genom ett
pedagogiskt arbete och demokratiskt samspel. Alla deltagarna har bl.a. arbetat med det
gemensamma temat: Livet i en postpandemisk värld. Även projekt och mer utåtriktade aktiviteter
har tjänat detta syfte.
Kursen Recycle design har jobbat med en utställning på Nynäs slott och även tagit fram produkter
inspirerade av den pågående utställningen med Bigert och Bergström på Eskilstuna konstmuseum
som nu säljs i museibutiken.
Eskilstuna kommun har tagit över ansvaret för den kulturfestival som folkhögskolan och
Scenkonsten påbörjade förra året. Vi ingår nu i programgruppen för Eskilstuna kulturnatt som går
av stapeln den 18 september 2021.
KLIV (legitimerad legitimationsyrkesintroduktion i vården)
I samarbete med HR-avdelningen har vi nu tagit steget mot KLIV och arbetar nu med en stor andel
legitimerad sjukvårdspersonal med examen inom EU/EES. Detta är en fortsättning eller förlängning
av skolans och HR-avdelningens satsning på utlandsfödda läkare och sjuksköterskor med avsikt att
täcka underskottet av yrkeskategorier inom vården som finns i regionen.
I dagsläget har tre läkare kommit ut med färdig legitimation. En allmänläkare, en oftamolog, och en
specialist inom ortopedi. Allmänläkaren och oftamologen har nu tjänster i Regionen. Sex deltagare
har rekryterats av regionen och bedrivit sin svenskundervisning hos oss. De har arbetat i vården
parallellt med sina studier i svenska. Utöver det har en ortoped fått tjänst som läkarassistent i väntan
på legitimation.
Under framförallt våren 2020 kom flera deltagare att börja jobba som undersköterskor inom vården
för att bidra och hjälpa till under pandemin. Flera av dessa har fått längre vikariat i väntan på att de
ska klara socialstyrelsens. Under året har vi fått kontakt och utvecklat samarbete med fler av hälsaoch sjukvårdens verksamheter/Kliniker/avdelningar och våra riktade uppdrag har ökat markant. Vi
har fördjupat och intensifierat samarbetet med sjukvårdens HR för att börja bygga upp en
organisation kring rekryteringen av utländsk sjukvårdspersonal utifrån sjukvårdens
kompetensförsörjningsplan.
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Indikator
Samarbete med regionens
verksamheter och
föreningslivet

Utfall

Målvärd
e

3 st

2 st

Kommentar
Skolans arbete syftar till att
stärka och utveckla deltagarna så
att de blir delaktig i
samhällsutvecklingen. Detta sker
genom ett pedagogiskt arbete
och demokratiskt samspel. Även
olika projekt och mer utåtriktade
aktiviteter tjänar detta syfte, se
exempel nedan.
Konst2 har i samarbetat med
Sörmlands museum gjort en
utställning som visades under
sommaren.
Recycle design gjorde sin
sluutställning på Nynäs slott där
man valt att tolka livsöden,
historier och föremål från Nynäs
tjänstefolk och torpare.
Deltagare på
konstutbildningarna har målat på
elskåp i Torshälla. Det blev ett
uppskattat arrangemang i dessa
tider då man på egen hand kunde
gå runt och tita på utställningen.

2.2 Politikens mål: Region Sörmland är en livskraftig och levande region
2.2.1

Verksamhetens mål: Verksamheten bidrar till en attraktiv livsmiljö med god och
jämlik tillgång till bildning och kultur

Eskilstuna folkhögskola är en fortsatt naturlig mötesplats och katalysator i närområdet gällande
bildning och kultur. På grund av pandemin blev vi tvungna att ställa in våra populära
klädbytardagar. Även de sista av vårens Returslöjds-träffar ställdes in. Däremot genomfördes
Hållbarhetsdagen den 5 maj, men denna gång i digital form.
Under Folk och Kultur genomförde våra deltagare flera skapande- och återbruks-workshops och i
skolans galleri har allmänheten kunnat ta del av konstutställningar. De digitala hjälpmedlen har
under pandemin varit till stor hjälp för oss i arbetet med bildning och kultur, bl.a. genomfördes
föreläsningar visa zoom och konst 1-deltagarna gjorde en digital slututställning.
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Utfall

Målvärd
e

En mötesplats i regionen

100 %

100 %

På grund av pandemin blev vi
tvungna att ställa in våra
populära klädbytardagar. Även
de sista av vårens Returslöjdsträffar ställdes in.
Hållbarhetsdagen den 5 maj
genomfördes, men denna gång i
digital form. Det blev en
gemensam föreläsning och
därefter olika workshops som
man besökte via Zoom. Fyra av
sju utställningar i skolans galleri
under vårens ställdes in. Under
hösten har vi haft öppet men
med restriktioner för hur många
som kan vara i salen samtidigt.

Skolans kulturella utbud

6,08

5

Skolan har erbjudit deltagarna
ett varierat utbud av kulturella
erfarenheter som ex.
utställningar, föreläsningar,
teater- och museibesök. I år har
flera av dessa skett digitalt.

Indikator

Kommentar

Under Folk och Kultur
genomförde deltagare flera
skapande- och återbruksworkshops. I skolans galleri har
även allmänheten fått ta del av
konstutställningar från samtida
konstnärer såväl som gamla och
nuvarande deltagare på skolans
konstutbildningar. Deltagarna på
konstutbildningarna har även
ställt ut i andra lokaler utanför
skolan för att träna sig i att
hänga och marknadsföra sin
konst.
Deltagarenkätens fråga lyder:
Jag är nöjd med skolans
kulturella utbud. Medel för LÅ
19/20 blev 6,08 på en 7-gradig
skala. (hon 6,12, hen 6,00, han
6,11)
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3 Verksamhetsperspektivet
Tillgänglighet
Skolan arbetar systematiskt med att förbättra tillgängligheten enligt skolans tillgänglighetsplan.
Planen uppdateras varje år av skyddskommittén. Först och främst är det arbetsmiljön som är i
fokus, men även den fysiska tillgängligheten. För att förbättra arbetsmiljön undersöker skolan i
samverkan med FM-enheten, möjligheten att anpassa skolans lokaler utifrån medarbetarnas och
deltagarnas behov.
Kvalitet
Eskilstuna folkhögskola har en kvalitetsgrupp som har träffats varje vecka där man har fokus på
verksamhetens mål. En gång i månaden träffade gruppen även blockansvariga för planering och
uppföljning av indikatorer och handlingsplaner.
Skolans studeranderättsliga standard uppdaterades under vårterminen så att den fanns klar inför
höstens terminsstarten. Dokumentet finns på skolans hemsida under fliken "om skolan". I början
av hösten delades studeranderätten ut ihop med foldern "Dina rättigheter på folkhögskola".
För att hålla igång dialogen finns klassråd, elevkår och skolråd som demokratiska forum på skolan.
Detta för att lyfta deltagarnas upplevelser av sin skolgång samt fånga upp förslag på
förändringar/förbättringar. En trivselenkät genomfördes i december som elevkåren får
sammanställa och överlämna till skolledningen.
I slutet på vårterminen görs en deltagarenkät som sammanställs och återkopplas till klasserna
innan skolavslutningen. Under genomgången som görs klassvis antecknar läraren synpunkter som
kommer upp och tar det med sig till planeringsdagarna i juni där en sammanställning för hela
skolan görs. Om elevkåren önskar så finns kvalitetsutvecklaren som stöd för mötesteknik,
bokföring, deklaration mm.
Säkerhet
Skolans rutiner följer Regionens riktlinjer för säkerhet. T.ex. när det gäller ingångar och utgångar,
men även genom utbildning till personalen. All personal har ex. genomgått en utbildning i
personsäkerhet. Verksamheten arbetar med ständiga uppdateringar och revideringar av sina planer
där deltagarna och personal är med och påverkar utifrån olika perspektiv, men utifrån samma
ambitioner och mål, nämligen att ha en trygg och säker verksamhet.

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till
att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning
3.1.1

Verksamhetens mål: Utbildnings- och folkbildningsverksamheten bidrar till att
individen utvecklas, förvärvar kunskaper och påverkar sin livssituation

Det pedagogiska arbetet har handlat om att väcka lusten till förändring. Därför har det varit naturligt
att under året bjuda in deltagarna till att vara med i olika möten och arbetsgrupper på skolan.
Klassråd, skolråd och elevkårens arbeten är beroende av varandra och ger klasserna möjlighet att
påverka skolans verksamhet genom direkt dialog med ledning och pedagogisk personal.
Information från de olika mötena förmedlas ut via SchoolSoft och Google Classroom.
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Indikator
Utfall av utvärdering av
studier och vistelse för
elever/deltagare som anger
att de utvecklats som
individ under studietiden
(skala 1-7)

Utfall

Målvärd
e

6,2

5

Kommentar
Det pedagogiska arbetet har
handlat om att väcka
engagemang och viljan till
förändring. Vi har fortsatt bjuda
in deltagarna till att vara med i
olika möten och arbetsgrupper
på skolan, men i år har dessa
mestadels skett via zoom.
Klassråd, skolråd och elevkårens
arbeten är beroende av varandra
och ger klasserna möjlighet att
påverka skolans verksamhet
genom direkt dialog med
ledning och pedagogisk
personal. Information från de
olika mötena förmedlas ut via
SchoolSoft.
Fråga 10 på deltagarenkäten: Jag
har utvecklats som individ under
min tid på skolan. Medel för LÅ
19/20 blev 6,21 på en 7-gradig
skala. (hon 6,18, hen 6,00, han
6,22)

3.1.2

Verksamhetens mål: Utbildnings- och bildningsverksamheten erbjuder
demokratiska arbetsformer

Skolan har jobbat medvetet och systematiskt med att öka deltagarinflytande. Efter att ha skapat en
rad förutsättningar och omfördelat resurser, har vi lyckats höja engagemanget hos deltagarna i
skolans verksamhet genom bl.a. mentorssamtal, klassråd, skolråd, elevkår mm.
Säkerhetshandläggare Joakim Strand hade en utbildning för personalen i personsäkerhet. Vi
kommer, under våren 2021, med hjälp av Joakim att uppdatera vår krishanteringsplan.
På fråga 1 i deltagarenkäten: Jag har upplevt en trygg och utvecklande miljö på Eskilstuna
folkhögskola, blev resultatet för LÅ 19/20 6,43 (hon 6,40, hen 7,00, han 6,41) på en 7-gradig skala.
Likaså fick vi höga poäng 6,13 av 7 (hon 6,08, hen 5,50 , han 6,38) på frågan om deltagarna
upplever att de har haft möjlighet att påverka sina studier.
Skolledningen arbetar med att ge skolrådet insyn och möjlighet till att engagera sig i skolans
ekonomiska arbete. Syftet är att skapa ännu större engagemang i viktiga och avgörande frågor som
direkt berör deltagarnas upplevelser och utveckling.
Indikator

Utfall

Eskilstuna folkhögskola, Verksamhetsberättelse 2020

Målvärd
e

Kommentar

9(52)

Indikator
Fortbildning Hot och våld

Utfall

Målvärd
e

92 %

100 %

Kommentar
På grund av pandemin så
flyttade vi fram fortbildningen
med hot och våld till den 7
januari 2021.
Utbildningen genomfördes via
Zoom.

Utfall av utvärdering av
studier och vistelse
gällande elever/deltagare
som upplevt att de har haft
möjlighet att påverka
arbetet och studierna (skala
1-7)

6,1

5

Vi har jobbat medvetet och
systematiskt med att öka
deltagarinflytandet på skolan.
Genom att skapa förutsättningar
och omfördelat resurser, har vi
lyckats bibehålla ett högt
engagemang hos deltagarna.
T.ex. via mentorssamtal,
klassråd, skolråd, elevkår mm.
Fråga 7 i deltagarenkäten: Jag
upplever att jag har haft
möjlighet att påverka mina
studier. Medel för LÅ 19/20
blev 6,13 på en 7-gradig skala.
Fördelat enligt följande mellan
könen: hon 6,08, hen 5,50, han
6,38.

3.1.3

Verksamhetens mål: Utbildnings- och folkbildningsverksamheten ger alla en
möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och
bildning utifrån egna förutsättningar

Skolan arbetar sedan flera år tillbaka med att utveckla det pedagogiska arbetet samt arbetslagens
organisation och självstyre. Dels är det strukturella förbättringar med både psykisk och fysisk
arbetsmiljö med syfte att skapa ett välmående för alla som vistas på skolan. Ett exempel är det
pågående arbetet med att koppla arbetslagens- och klassernas ekonomi till folkbildningens uppdrag
och syften.
Ett av de viktigaste organen på skolan är Skolrådet, som engagerar samtliga deltagarnas på skolan.
Det är på Skolrådet deltagare och personal kan påverka verksamheten i stora drag och inom de
flesta områden. Syftet med Skolrådet är att samla viktiga förslag och behov, oavsett område, för att
därefter kanalisera de demokratiska processerna till varje klass. Skolrådet har några fasta punkter
där pedagogik, arbetsmiljö, frågeställningar från klasserna, gemensamma aktiviteter, lyfts upp och
diskuteras för eventuellt vidare beslut.
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Utfall

Målvärd
e

Individuell studieplan

100 %

100 %

Samtliga deltagare på långa
kurser har individuella
studieplaner för varje enskild
termin.

Deltagare som fullföljer
sina studier

84,8 %

80 %

Det är 64 deltagare som avbröt
sina studier under 2020.
Dessutom var det 20 deltagare
som inte påbörjade sina studier.
Anledningen är att dessa
personer valde studier på annan
skola eller arbete.

Indikator

Kommentar

Under vårterminen var det 25
avhopp av vilka 9 nio från
allmänkurs medan under ht var
det 39 avhopp av vilka 22 från
allmänkurs. Psykisk ohälsa är
det främsta orsaken till avhopp
hos de flesta deltagare. Därför
kommer skolan att arbeta för att
förstärka arbetet med att stödja
deltagare i behov av social och
pedagogiska insatser.

3.2 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering
3.2.1

Verksamhetens mål: Staben stödjer verksamheternas arbete att säkerställa att
arbetssätt, utbud och innehåll tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna

Regionen har antagit en jämställdhet och likabehandlingsplan som skolan följer. Skolans
kommunikatör arbetar med att nå fler manliga sökanden i våra kanaler och samtidigt sker ett arbete
med att se över kursutbudet för att inkludera och nå fler målgrupper.
Skolan arbetar ständigt med att förbättra och därmed kvalitetssäkra skolans kurser utifrån våra
handlingsplaner, regler och kursbeskrivningar. Under 2020 har vi starta upp nya kurser och
samtidigt sett över struktur och innehåll på befintliga kurser. Därmed anpassar vi kurserna till olika
målgruppers behov, men också till skolans och därmed folkbildningens ideologiska arbete.
Indikator
Utfall av utvärdering av
studier och vistelse av
elever/deltagare som

Utfall

Målvärd
e

6,5

5
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Indikator

Utfall

Målvärd
e

upplever en jämlik, icke
diskriminerande,
normmedveten och
inkluderande verksamhet
(skala 1-7)

Jämlikt söktryck till långa
kurser

Kommentar
behandla alla med respekt
(behandlat alla jämlikt och icke
diskriminerande)
Medel för LÅ 19/20 blev 6,47 på
en 7-gradig skala. (hon 6,46, hen
7,00, han 6,46)

24,5 %

40 %

Antalet ansökningar till skolans
långa kurser under 2020 har ökat
med 12% medan vi däremot har
tappat i antal manliga sökande
från 176 (2019) till 155 (2020).
Vi har tagit fram en plan för att
kunna nå fler manliga sökanden
i våra marknadsföringskanaler.
Det vi kan se i vår senaste
utvärdering är att kvinnor och
män är nästan lika nöjda på
skolan. Medel på de 15 frågorna
blev enligt följande: hon 6.09,
hen 6,13, han 6,11

Jämlikt söktryck till
sommar- och kortkurser

6%

30 %

För läsåret 19/20 hade vi 28
manliga sökanden till våra
sommar- och kortkurser av totalt
469.
För hösten hade Mat som kultur
3 manliga sökande och övriga
fyra var fördelade på olika
konstkurser.
För våren var det Allt om dina
solceller som hade flest manliga
sökande (9 st) Digital 3D-grafik
4 sökande, Ta kommandot över
din stress 3 sökande, Tre
tekniker tre uttryck 2 sökande
och resterande fördelat på olika
konstkurser.
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3.3 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
3.3.1

Verksamhetens mål: Verksamheten har ambitionen att tillämpa ett cirkulärt
förhållningssätt till produktion och konsumtion och gör medvetna val som stödjer
hållbarhet

Genom bildning och utbildning har vi arbetat med olika pedagogiska verktyg för att uppnå kunskap
och förståelse för hållbarhetsbegreppet. Skolans miljögrupp har bland annat anordnat workshops för
deltagare och personal. Skolans miljöinriktade kurser utökades med distanskursen "Från
klimatångest till handling"
Indikator
Andel livsmedel som är
ekologiskt producerade för
Kultur & Utbildning
Workshops miljö, energi,
samhälle

Utfall

Målvärd
e

67,48%

65 %

Inköpen av
miljömärkta/Fairtrade-livsmedel
uppgick till 67,48%.

2 st

4 st

Pandemin gjorde att vi endast
kunde genomföra två workshops
under 2020. Dessa genomfördes
med personal och deltagare
digitalt över ZOOM.

Kommentar

3.4 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
3.4.1

Verksamhetens mål: Verksamheten har en organisation och ett arbetssätt som
främjar digital utveckling

Skolans arbete har under pandemin utförts med olika digitala plattformar. Beroende på rådande
pandemiläge har verksamheten utförts på halvdistans eller heldistans. En fördel för skolan var att vi
redan hade startat distanskurser innan pandemin både på de allmänna kurserna och kurser i konst.
Erfarenheterna från det pågående digitala arbetet med distansundervisning kunde vi ta med oss till
den nya situationen.
Vi förberedde oss med utbildning och fortbildning för personalen för en eventuell skolstängning
innan den blev en realitet . När stängningen blev ett faktum var vi förberedda och kunde fortsätta
verksamheten på distans. I vårt arbete med kunskaper kring modern it-teknik ingår att våra
deltagare, sedan många år, arbetar med iPads i undervisningen. Även detta gjorde övergången till
distansundervisning smidigare.
Folkbildningen har ett samhällsansvar att erbjuda bildning och utbildning i modern It-teknik så att
alla kan vara delaktiga och kunna påverka utvecklingen i samhället.

3.5 Politikens mål: Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl
planerad verksamhet
3.5.1

Verksamhetens mål: Staben stödjer Kultur & Utbildnings verksamheter för en
effektiv och väl planerad verksamhet

Skolan arbetar aktivt med att inkludera och engagera medarbetarna i planeringen av verksamheten.
Dels genom kontinuerliga arbetsplatsträffar, men även genom representation i skolans
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kvalitetsgrupp.
Gruppen arbetar med att ta fram skolans verksamhetsplan med regelbundna uppföljningar av
indikatorer och handlingsplaner. De senaste åren har vi genomfört minst en temadag per år på temat
verksamhetsplanering. Detta för att all personal ska ha insyn i hur processen går till i Region
Sörmland, samt ha möjlighet att påverka innehållet i skolans kvalitetsarbete.
Indikator
Antagningskriterierna
revideras en gång per år.

Skyddsronder

Utfall

Målvärd
e

100%

100%

Antagningsprinciperna
uppdaterades i augusti. Under
november har lärarna läst
igenom och justerat texterna för
respektive kurs.

2 st

2 st

Skyddsronder har genomförts i
skolans lokaler på Gösta
Wasastiernas gränd,
Lokomotivet, ReTuna VT och
HT 2020. Ronderna har
dokumenterats och avhandlats
på skyddskommittémöten.
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4 Resursperspektivet
De ekonomiska resurserna är ett instrument för att kunna arbeta mot skolans syften och uppdrag.
Men det är ändå de personalpedagogiska resurserna som utgör kärnan i det vardagliga arbetet.
Därför arbetar verksamheten ständigt med utvecklings- och demokratifrågor som fokuserar helt på
deltagarnas behov och förväntningar i samklang med folkbildningens filosofi och ideologi. Att
verksamheten inte har vinstintresse är en förutsättning för att kunna använda oss våra resurser på
ett optimalt och effektivt sätt.
Något som inte får gå förlorad i denna skrivelse, är resurserna som deltagarna själva utgör. Inte
bara en mångfald utifrån kultur, etnicitet, kön och erfarenheter utan även deltagarnas engagemang
och ambitioner. Kännetecknande för de deltagare som avbrutit sina studier är mestadels psykisk
ohälsa eller att deltagarna gjort slut på sin rätt till studiemedelsveckor från CSN.
Verksamheten har fört ett systematiskt arbete med att förnya gamla inventarier mot nya som är
mer anpassade till förutsättningarna och behoven. Vi har gjort inköp på IT-relaterad material för
att skapa goda förutsättningar för all personal att arbeta hemifrån under pandemin. Kvarstår är ett
arbetsrum för lärarna på Estetiska blocket där vi för dialog med fastighetsägaren för att få igång en
ombyggnation under nästa år.

4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare
4.1.1

Verksamhetens mål: Verksamheten ska präglas av ett engagerat ledar- och
medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap
Arbetet har fortlöpt enligt plan och KUS "8 punkter för ett engagerat ledar- och medarbetarskap"
introducerades tillsammans med de nya mallarna för medarbetar- samt lönesamtal. Då detta blev
klart relativt sent på året så återstår dock en del arbete.
Organisationen i praktiken
Arbetslagsledare etablerades hösten 2017 med avsikt att skapa så stor autonomitet som möjligt för
arbetslagen vilket har effektiviserat beslutsprocessen och inflytandet över det egna och skolans
arbete. Det har i stort fungerat enligt plan men arbete kvarstår i vissa delar av verksamheten innan
vi anser att det helt fungerar som önskat.
Verksamheten har goda förutsättningar för väl fungerande samråd både genom APT,
måndagsmöten och med de fackliga representanterna i våra samverkansmöten samt
skyddskommitémöten. Varje månad har också ett kvalitetsmöte genomförts med blockledarna där
planering och uppföljning av verksamheten diskuterats.
Under året har även en ny organisation presenterats, samverkats och godkänts och förankrats i
organisationsrådet. Den kommer sättas igång på prov under 18 månader. Den nya organisationen
innebär överlappande ledning mellan Åsa och Eskilstuna folkhögskola med gemensam rektor och
administrativ chef för båda skolorna. Vilket i begränsad utsträckning provats redan under hösten.
Initiala konsekvenser har varit ett mer gemensamt arbetsätt i t.ex. ekonomihantering. Kontakter
skolorna emellan har även tagits upp där skolorna haft möjligheter att stödja varandra med
erfarenheter och kompetenser.
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Utfall

Målvärd
e

Andelen chefer/ledare som
har en individuell
kompetensutvecklingsplan
för chefs-/ledarrollen.

100 %

100 %

Ny studierektor kommer hoppa
på rektorsutbildningen till
hösten. Administrativ chef
fortbildar sig i ekonomi, både
praktiskt och teoretiskt.
Cheferna i verksamheten har
starka självbildningsideal och
söker ständigt ny kunskap och,
ännu viktigare, förståelse för sitt
uppdrag.

Andelen medarbetare som
utifrån verksamhetens
behov har en individuell
kompetensutvecklingsplan.

80 %

100 %

Medarbetarsamtalen har inte
kunnat genomföras i sin helhet
och som planerat. Detta berodde
helt och hållet pga
underbemanning under ht-20.

1,15 %

Max 5 %

Distansarbete har skapat nya
förutsättningar och minskat, vad
det verkar, all smittspridning på
arbetsplatsen.

Indikator

Sjukfrånvarotid i relation
till ordinarie arbetstid

Kommentar

4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
4.2.1

Verksamhetens mål: Verksamheten arbetar för att behålla en stabil och långsiktig
ekonomisk utveckling.

Sedan flera år arbetar vi på Eskilstuna folkhögskola, med tydliga och konkreta rutiner för att behålla
en stabil och långsiktigt utveckling. Skolan planerar alltid för att ha en budget i balans något som
kan ändras enbart av externa händelser där vi inte kan påverka. Det positiva resultatet på 36 tkr
beror i sin helhet på lägre hyreskostnader. Inför budgetåret 2020 hade skolan gjort en prognos på
intäkter om ca 38 mkr något som var 1,3 mkr högre än utfallet. Den stora skillnaden beror på
minskade antal genomförda SMF och etableringsplatser samt 900 tkr mindre i uppdragsintäkter från
projektet KLIV/vårdintroduktion. Något som inte påverkade verksamheten överhuvudtaget då
resurserna dimensionerades därefter.
Situationen med covid-19 under 2020 har varit påfrestande och kostsamt för verksamheten. Dessa
oförutsedda kostnader har verksamheten kunnat täcka med minskade kostnader i samband med att
deltagarna studerar på distans en betydelsefull del av skolåret. Två nya kurser har gett nya intäkter
till verksamheten. Det är medel som staten har avsett för yrkesinriktade kurser i samverkan med
potentiella arbetsgivare. Det är "Elev- och lärarassistentutbilningen" samt "Barnskötarkursen" som
har finansierats med en extra intäkt om 1 mkr under HT20. Dessa kurser fortsätter under VT21 och
förväntas även kunna starta till HT21.
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5 Resultaträkning
Ack
utfall

Ack
budget

Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff
helår

Ack
utfall fg
år

PatientTrafikant o
andra avg

523tkr

672tkr

-149tkr

672tkr

566tkr

-106tkr

627tkr

Försäljning
inom reg
verksamh.

5 011tkr

3 462tkr

1 549tkr

3 462tkr

6 204tkr

2 742tkr

7 143tkr

Erhållen intern
uppdragsers

10
689tkr

10
665tkr

24tkr

10
665tkr

10
695tkr

30tkr

10
433tkr

Övriga intäkter

20
733tkr

19
241tkr

1 492tkr

19
241tkr

20
629tkr

1 388tkr

18
506tkr

Verksamhetens
intäkter

36
956tkr

34
040tkr

2 916tkr

34
040tkr

38
094tkr

4 054tkr

36
709tkr

Personalkostna
der

-26
163tkr

-24
472tkr

-1 691tkr

-24
472tkr

-26
483tkr

-2 011tkr

-25
332tkr

Lokalkostnade
r

-5 705tkr

-5 442tkr

-263tkr

-5 442tkr

-5 828tkr

-386tkr

-5 417tkr

Övriga
kostnader

-4 911tkr

-4 003tkr

-908tkr

-4 003tkr

-5 636tkr

-1 633tkr

-5 277tkr

Avskrivningar

-115tkr

-115tkr

0tkr

-115tkr

-121tkr

-6tkr

-119tkr

Verksamhetens
kostnader

-36
896tkr

-34
032tkr

-2
864tkr

-34
032tkr

-38
071tkr

-4
039tkr

-36
163tkr

Verksamhetens
nettokostnader

60tkr

8tkr

52tkr

8tkr

24tkr

16tkr

546tkr

Finansiella
kostnader

-13tkr

-8tkr

-5tkr

-8tkr

-24tkr

-16tkr

-16tkr

Årets resultat

47tkr

0tkr

47tkr

0tkr

0tkr

0tkr

530tkr

Tkr
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6 Uppföljning handlingsplan
6.1 Medborgarperspektivet
Handlingsplan
1-2 teaterbesök/läsår

start- och
slutdatum
2019-01-01
2020-06-30

Grund-Åk 1 var till Scenkonst Sörmland fredag den 23
oktober och såg föreställningen Manhattanprojektet som
är en produktion av Scenkonst Sörmland i samarbete med
Unga Klara.

Ansvarig
Ulf Rehnholm,
Daniel Berton,
Anton Engvall,
Fabian Libert

I åk 2-3 har deltagarna läst Bortbytingen av Selma
Lagerlöf och lämnat in uppgifter på den. Nästa vecka ska
vi tittat på Dramatens scenföreställning av Bortbytingen
som finns på Svtplay. Sen kommer vi att dela in klassen i
två grupper och ha ett zoom seminarium om text och
drama under vecka 20.

Konst1 och 2 besöker Konstfabriken Strängnäs Vecka
3 torsdag.

2020-02-10
2020-02-10

Deltagarna på K1 och K2 besökte Konstfabriken i
Strängnäs och fick se deras verksamhet.

Konst1 och 2 besöker Eskilstuna konstmuseum
bakom kulisserna.

2020-02-10
2020-06-30

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall

På grund av restriktionerna så ställdes visning in.

Kvisk besöker Eskilstuna konstmuseum v3

2020-02-10
2020-02-10

Deltagarna på etableringskursen Kvisk fick en visning av
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

Konstmuseets samlingar.

RD besöker Formex, Älvsjömässan V3
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Handlingsplan

Eskilstuna folkhögskola, Verksamhetsberättelse 2020

start- och
slutdatum

Ansvarig

20(52)

Handlingsplan
Fair Trade City

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-01-01
2021-12-31

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall

2020-06-22
2020-06-26

Ulf Rehnholm

2020-05-27
2020-09-01

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall

2020-02-14
2020-02-14

Ulf Rehnholm

I Eskilstuna kommun finns ett stort engagemang för Fair
Trade City. Arbetet samordnas av en styrgrupp där
Eskilstuna Folkhögskola arbetar ihop med ideella krafter,
Eskilstuna kommun, näringsliv, Svenska kyrkan,
fackföreningar, föreningar, och studieförbund. Sedan
diplomeringen 2011 har Eskilstuna genom åren blivit
omdiplomerade flera gånger för sitt engagerande arbete
för rättvisa produkter.

Sommarkurs i samarbete med Sörmlands museum
Med anledning av corona-pandemin ställdes först kursen
Fläta granrotskorgar in p.g.a. att läraren ingår i
riskgruppen. Grundkurs i vävning ställdes också in
eftersom läraren slutade på Sörmlands museum utan att
vi fick veta något och inte hann ordna med ny lärare.
Grundkurs i vävning hade 18 sökande och fläta
granrotskorgar 17 sökande.

K2 slututställning, Nyköpings länsmuseum
Under sommaren 2020 har deltagarna i Konst 2
genomfört sin slututställning på Sörmlands Museum i
Nyköping. Samarbetet med museet har fungerat bra och
deltagarna har uppskattat att få ställa ut i ”verkligheten”,
ett väldigt lyckat arrangemang.

Balstaklassen spelar på P4 Sörmland, Kärlekstema
Deltagare från Balsta musikklass var husband i
programmet Eftermiddag i P4 Sörmland på Alla hjärtans
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-05-27
2020-12-31

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall

2020-02-05
2020-02-08

Ulf Rehnholm

2021-02-10
2021-02-13

Johanna
Gilljam, Anton
Engvall

dag.

Elskåp, kring ån och Krusgårdsområdet i Torshälla
https://youtu.be/PU8i_Hdw7Q8 Film från invigningen av
konst på elskåp i Torshälla. Målade av deltagare från
Eskilstuna folkhögskolas konstkurser. Konst på elskåp är
ett samarbete mellan Eskilstuna Folkhögskola och
Ebelingmuseet med hjälp av Eskilstuna Energi och Miljö.

Folk & Kultur
Wafai Laila läste sina dikter ihop med Tobias Ehlin vid
tre tillfällen på lilla scenen.

Folk & Kultur 2021
1. Skolan har anmält en gemensam punkt för
konstutbildningarna som består av en utställning i
skolans galleri, en digital utställning och en film
som presenterar Balsta skaparlinje.
2. Recycle design har punkten ”En meter mening”
en digital syjunta i samarbete med
Gerillafestivalen.
3. Balsta musiklinje ska presentera ett musikstycke.
4. AnnMargret Johansson Pettersson her en punkt
som heter corona-galleriet med bilder från våren
och höstens uppgifter som hon har delat ut på fb.
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Handlingsplan

Recycle Design slututställning på Nynäs slott
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start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-06-01
2020-11-01

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall
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Handlingsplan
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Handlingsplan
Efter krisen, RD deltar

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-05-27
2020-10-01

Ulf Rehnholm

2020-08-17
2020-09-08

Anton Engvall

2020-02-05
2020-04-08

Ulf Rehnholm

Personal på RD deltog på ett online webbinarium 2 april
om "Efter krisen: Ställ om istället för tillbaka".
Det är ett faktum att vi gemensamt står inför en global
kris på grund av Covid-19 pandemin. Det är även ett
faktum att vi länge stått inför en ekologisk- och
klimatmässig kris. Hur kan vi nu ställa om, istället för att
gå tillbaka till ett sårbart system? Som nu verkar rasa
helt. Hur kan vi nu bygga motståndskraftiga
lokalsamhällen - i balans med ekosystemen?
Omställningsnätverket bjuder in till ett webbinar där vi
samlas för att diskutera kriserna och dess lösningar.
MEDVERKAR
Rob Hopkins, grundare av Transition Network.
Ylva Lundkvist Fridh, VD för Mikrofonden och
verksamhetsutvecklare på Hela Sverige ska leva.
David Bennett, ordförande för Omställningsnätverket
Martin Hedberg, meteorolog och styrelseledamot i
Omställningsnätverket.
Pella Thiel, ekolog, grundare av Omställningsnätverket,
ordförande i End Ecocide Sweden och utsedd till Årets
Miljöhjälte 2019.
Olivia Linander, aktivist och folkrörelsebyggare.
Thorsten Laxvik, demokratiaktivist.
På plats finns även lokala omställningsgrupper som
berättar om sitt arbete.

Skyddsrockar
Recycle Design har på grund av pandemin hjälpt till att
sy 2200 skyddsrockar åt Mälarsjukhuset.

Returslöjd på ReTuna våren 2020
På grund av corona epidemin har vi valt att flytta fram de
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

tre sista träffarna.

Hållbarhetsfestival 5 maj 2020

2020-03-02
2020-05-15

Ulf Rehnholm

2020-04-01
2020-04-05

Ulf Rehnholm

Hållbarhetsdagen genomfördes i år i digital form. Det
började med en gemensam föreläsning för att sen finnas
olika workshops att besöka via Zoom. Se bifogat
program.

Vårens klädbytardag
Vårens klädbytardag den 5 april ställs in då regeringen
förbjudit sammankomster på fler än 500 personer.

Eskilstuna folkhögskola, Verksamhetsberättelse 2020

26(52)

Handlingsplan

Höstens klädbytardag

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-11-02
2020-11-30

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall

2020-02-10
2020-02-29

Daniel Berton

2020-01-16
2020-01-17

Ulf Rehnholm,
Daniel Berton

2020-02-10
2020-05-01

Ulf Rehnholm

På grund av pandemin och de nya restriktionerna blir inte
klädbytardagen av under hösten.

Konstlotteriet Konst1 och 2
28 februari genomförde konst sitt årliga konstlotteri.
Denna gång sålde man slut på 200 lotter.

Besök av forskare
Eskilstuna folkhögskola har deltagit i en stor kvalitativ
studie om folkbildning, där forskarna har besökt skolan
och intervjuat deltagare, lärare och skolledare. Resultatet
presenterades på Folkhögskoleforum 2020.
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-personal-pafolkhogskola/kompetensutveckling/folkhogskoleforum2020/program/folkhogskoledeltagarna-och-derassamhallsengagemang/

SVT, gokväll besöker ReTuna
Inslaget visades på Go´kväll den 27 oktober 2020.
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

https://www.dropbox.com/s/wzyq8jan3nde3tn/Sk%C3%
A4rmavbild%202020-1119%20kl.%2013.01.50.png?dl=0

Eskilstuna folkhögskolas galleri

Eskilstuna folkhögskola, Verksamhetsberättelse 2020

2020-02-10
2020-06-30

Ulf Rehnholm,
Ingela
Svensson
(borttagen)
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-12-01
2021-02-15

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall

Jan Antreski ställde under hösten ut i stora galleriet med
en massa tavlor och objekt på tema anka.

K2 grafikutställning
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-05-27
2020-10-01

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall

2020-10-15
2020-11-05

Daniel Berton

Det blev ingen vernissage men en bra träning för
deltagarna att hänga en utställning.

Konst1 och Konst2 slututställningar på digitalt galleri
K1 har genomfört den digitala utställningen. K2 har inte
genomfört den digitala utställningen eftersom K2 trots
pandemin kunde genomföra en fysisk utställning på
Sörmlands Museum i Nyköping (årets museum 2020).

Sverige - Island
Konstdeltagarna har sett utställningen "Nio konstnärer
från Island" som visades på Konstgalleriet i Hälleforsnäs.
Därefter har de även samtalat med fyra av de isländska
konstnärerna via Zoom.
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Handlingsplan

Samarbete med Film i Sörmland

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-09-01
2020-11-30

Ulf Rehnholm

2020-01-06
2020-02-07

Ulf Rehnholm

Länk till den färdiga filmen:
https://youtu.be/FEqF9UaXObw

Dokumentärfilm om Sörmlands historia i samarbete
med Sörmlands
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

Filmen visades på Folk och Kultur i Eskilstuna februari
2020 och handlar om de historiska vandringarna som
genomfördes runt om i Sörmland.

Recycle Design - återbruk på Eskilstuna
konstmuseum
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

Deltagare från Recycle design - återbruk har utifrån
utställningen Scenario/Scenery av Bigert och Bergström
på Eskilstuna Konstmuseum tagit fram en serie produkter
till museibutiken, samtliga är av återbrukat material och
knyter ann till frågor som berör klimat och väder.

Folkhögskolans dag
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

Folkhögskolans dag blev i år digital med livesändningar
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

via Facebook och Instagram. Möjligheter att ringa till
lärare och deltagare samt ställa frågor via zoom. Man
kunde även följa med på en guidad tur i skolans lokaler
genom att titta på en förinspelad film.

Samarbete med Ebelingmuseet

2020-03-02
2020-05-29

Ulf Rehnholm

2020-08-17
2020-09-30

Ulf Rehnholm

Konstpedagog Hanna Svensson berättar om familjen
Ebeling och museets verksamhet.

Finstämt
KVISK deltagare Ibrahim Ibrahim gjorde en dokument
om eskilstunabandet Finstämt.
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Handlingsplan

KVISK studiebesök

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-01-06
2021-06-30

Ulf Rehnholm

2020-01-06
2021-12-17

Ulf Rehnholm

2020-05-04
2020-06-30

Ulf Rehnholm

Etableringskursen KVISK har under vårterminen deltagit
på resor till Konstfack, Moderna museet,
Nationalmuseum, Eskilstuna stadsmuseum och ReTuna
bakom kulisserna

Sörmland berättar

Två av deltagarna på etableringskursen KVISK som gjort
framträdanden i samarbete med Sörmland berättar.

Något till kaffet
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

3 juni medverkade Ola Husamou i Något till kaffet!

Reading for old festival

2020-07-01
2020-07-02

Ulf Rehnholm

6.2 Verksamhetsperspektivet
Handlingsplan
Handlingsplan, Hot och våld

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-01-01
2020-12-31

Agne Helg

2020-08-24

Fabian Libert

Handlingsplanen är under arbete, Säkerhetshandläggare
Joakim Strand har tagit fram en handlingsplan som vi går
igenom under VT21.
Fortbildning för all personal i Hot och våld, med Joakim
Strand genomförs den 7 januari 2021.

Individuella Samtal SOL
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-10-16
På grund av förberedning till heltids distansstudier blev
samtalen försenade och prioriterades efter ipad och
digitala verktyg för distansundervisnings lektioner.
Slutdatum bytt till 9/10.
Slutdatum yttligare uppskjutet pga personalfrånvaro.

Lokalanpassning

2019-08-05
2021-05-31

Williams
Pereira Munoz,
Dan Eriksson

2019-09-02
2020-12-31

Daniel Berton,
Williams
Pereira Munoz

2020-08-03
2021-06-25

Williams
Pereira Munoz

Ombyggnad av Estetlärarnas arbetsplatser är under
utredning. Kartläggning och analys pågår av lokalerna på
Lokomotivet.

Följa upp nivåplaceringen i SeQF för allmän kurs
Dokumentet är uppdaterat.

Analys av deltagare som avbryter sina studier
Det är 64 deltagare som avbröt sina studier under 2020.
Dessutom var det 20 deltagare som inte påbörjade sina
studier. Anledningen är att dessa personer valde studier
på annan skola eller arbete.
Under vårterminen var det 25 avhopp av vilka 9 nio från
allmänkurs medan under ht var det 39 avhopp av vilka 22
från allmänkurs. Psykisk ohälsa är det främsta orsaken till
avhopp hos de flesta deltagare. Därför kommer skolan att
arbeta för att förstärka arbetet med att stödja deltagare i
behov av social och pedagogiska insatser.
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

Hållbarhetsworkshop 1

2020-01-01
2020-01-31

Agne Helg

Hållbarhetsworkshop 2

2020-04-01
2020-06-30

Agne Helg
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Handlingsplan

Skolråd och klassmöten

start- och
slutdatum

Ansvarig

2019-01-01
2020-05-29

Ulf Rehnholm

2020-08-03
2020-10-30

Agne Helg

När all undervisning övergick till distans har även
skolrådet skett via Zoom den 25 mars, 22 april och 28
maj. Dessförinnan genomförde vi sex skolråd på plats i
skolan. Så för läsåret 19/20 har nio möten genomförts.

Hållbarhetsworkshop 3
Inställd på grund av pandemin.
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Handlingsplan

Stärka och utveckla demokratin

start- och
slutdatum

Ansvarig

2019-08-19
2020-05-29

Ulf Rehnholm

2020-10-01
2020-12-25

Agne Helg

2020-01-20
2020-12-26

Ulf Rehnholm,
Anton Engvall

2020-06-26
2021-05-28

Ulf Rehnholm,
Daniel Berton,
Williams
Pereira Munoz,
Anton Engvall,
Fabian Libert

Elevkårens ordförande avgick och istället har vice
ordförande hoppat in på posten.
Elevkåren har haft träffar under våren men inte lika ofta
och utan minnesanteckningar. Skolrådet har fortsatt att ha
möten en gång i månaden trots corona, men då via zoom.

Hållbarhetsworkshop 4
Inställd på grund av pandemin.

Miljöutbildningar till deltagarna
På grund av pandemin har miljöutbildningarna fått stå
tillbaka för att ge tid till utbildningar i digitalisering och
distansstudier.

Gemensamt tema 20-21
Några kurser (G-1, 1-2) på allmän linje har besökt
Eskilstuna Barnbildarkiv och sett filmen Oroliga tider
med bilder från arkivet. Filmen aktualiserar viktiga
händelser i vår historia och visar barns berättelser från
olika tider och från olika delar av världen. Berättelser om
miljö- och klimathot, naturens krafter, flykt, väpnad
konflikt, attentat och framtidstro. Därefter har klasserna
fått skapa sina egna bilder med berättande texter till.
Tanken är att dessa ska visas i skolans galleri under
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

våren.
SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) har bl.a. läst
om Chernobyl och pratade om hur det skulle kunnat
påverka hela världen. När det gäller Corona så tittade
man historiskt på både pesten, spanska sjukan och andra
pandemier och hur de slagit ner i världen. Deltagarna fick
därefter skriva om antingen postpandemisk eller
apokalyptisk och presenterade det för varandra i klassen.

Annelie Lindholm som går Konst 2 tolkar temat ”livet i
en postpandemisk värld” i denna akvarell. Konstkurserna
jobbar även för att det ska blir fler digitala utställningar
framöver.

SMF våren 2020
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

På grund av pandemin körde vi under våren en SMF-kurs
helt på distans för första gången. Dag ett träffades
samtliga deltagare i vårt café, men efter det så hade vi
kontakt via mail. Läraren bjöd in deltagarna till enskilda
samtal där vi ordnade med Ipad, CV, PB, mål och
mentorsamtal och en massa annat som deltagarna ville
göra.
Under de kommande veckorna delades uppgifter ut via
mail och läraren höll i lektioner och diskussioner via
ZOOM. Ett studiebesök lyckades vi göra digitalt i
Stockholm och ett studiebesök på riktigt i Västerås på en
utbildning (som sedan en av deltagarna hoppade på).
Trots nya arbetssätt lyckades vi få ut 66% av deltagarna
till fortsatta studier eller jobb.

iPads till alla deltagare

2020-03-09
2020-12-31

Ulf Rehnholm

2020-03-09
2020-12-31

Ulf Rehnholm

2019-10-01
2020-12-31

Ulf Rehnholm

Under distansstudierna har även klasser som tidigare inte
haft iPads fått tillgång och utbildning i att använda dessa.
SMF genomfördes under våren helt på distans för första
gången och som resulterade i att 66% av deltagarna gick
till vidare studier.

Digitalisering av lektioner
IT-gruppen på skolan som startades i våras kommer att
fortsätta sitt arbete även nästa år med att hitta bra digitala
lösningar för distansstudier. Till gruppen har även
deltagare bjudits in att delta.

IT undervisning i etableringskurserna
Deltagare på etableringskurserna KVISK och SOL har
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

erbjudits grunderna hur man använda en dator, mail,
drive mm.

IT grupp

2020-03-02
2020-12-31

Ulf Rehnholm

2020-04-01
2020-12-31

Ulf Rehnholm

2020-03-09
2020-12-31

Ulf Rehnholm

2020-03-16
2020-12-31

Ulf Rehnholm

IT-gruppen har bl.a. skapat stödfunktioner i Google Chat
och arbetat för att underlätta för distansstudier. Gruppen
fortsätter sitt arbete även under 2021.

Pedagogisk digital utveckling
Arbetet med att stärka det pedagogiska arbetet kommer
att fortsätta under 2021.Då kommer personalen titta på
digitala undervisningsformer som överrensstämmer med
skolans pedagogiska idé.

Internt nätverk
För att stärka den interna kommunikationen mellan
skolans deltagar, persosnal och ledning har flera olika
chatforum skapats i Google Chat.

IT support
IT-gruppen har haft några ur personalen som arbetat med
support till både personal och deltagare gällande det
tekniska och det pedagogiska.
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Handlingsplan

Undervisningsplattform

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-03-16
2020-12-31

Ulf Rehnholm

2020-03-16
2020-12-31

Ulf Rehnholm

2020-03-16
2020-12-31

Ulf Rehnholm

2019-09-02
2020-01-31

Ulf Rehnholm

Personal och deltagare gjorde ett enormt arbete i våras
med att ställa om till distansstudier. Under 2021 kommer
vi att se över så att vissa rutiner i Google Classroom blir
lika för alla klasser.

Zoom
IT-gruppen har varit ett stort stöd i övergången till
distansstudier, där Zoom har varit ett av verktygen. Man
har bl.a. haft fortbildningar för personal så att de har
kunnat använda programmet fullt ut.

Digital uppgradering och utveckling
Arbetet med att utveckla konstkurserna kommer att
fortsätta under 2021.

KVISK deltagare föreläser om Kurdisk kultur
Ibrahim Ibrahim var en av huvudtalarna i samband med
35års minnesceremonin av den kurdiska nationalskalden
Cegerxwin. Arrangemanget anordnades av Kurdiska
Författar Föreningen, Kurdiska Biblioteket och Radio
Ashti. Han talade om Cegerxwins betydelse i den
nationella väckelsen och kurdiska identiteten. Han
pratade om symboliken i hans diktning och om teman så
som mytologi och historien.
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Handlingsplan

KVISK deltagare söker stipendier

start- och
slutdatum

Ansvarig

2020-01-06
2021-10-31

Ulf Rehnholm

2019-12-02
2021-01-31

Ulf Rehnholm

2019-11-14
2021-03-05

Ulf Rehnholm

2020-01-01
2021-12-31

Ulf Rehnholm,
Williams
Pereira Munoz

2019-04-01
2021-06-30

Ulf Rehnholm,
Pia Henden
Laine

Wafai Laila har sökt och fått tre stipendier från
Författarfonden vilket gjort att han kunnat jobba med sina
böcker som utgivits under skoltiden.

KVISK deltagare startar eget företag
KVISK deltagare har under skoltiden jobbat fram en egen
affärsplan och därefter startat sitt egna företag.

KVISK - Föreläsning på ABF i Stockholm
KVISK deltagare Iman höll föreläsning på ABF i
Stockholm under Internationella kvinnodagen.

Kvalitetssäkring av nystartade kurser
Under våren genomfördes en utvärdering med
2dimensionell gestaltning, reportageskrivning, KVISK
och Odla tillsammans På frågan hur man upplevt kursen
som helhet fick 2dimensionell gestaltning ett resultat på
6,38 på en sjugradiga skala. Reportageskrivning fick 7,
KVISK 6,41 och Odla tillsammans 6,71.

Uppföljning av GDPR och skolans arkivarbete
Personalen påmindes före och efter sommaren om att
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

kolla igenom gallringsrutinen och makulera inaktuella
dokument, mail mm. Under hösten kommer gallring även
att ske i arkivet.

Blockens arbete

2019-01-23
2020-06-23

Ulf Rehnholm,
Daniel Berton,
Williams
Pereira Munoz

2020-09-14
2020-12-18

Daniel Berton,
Johanna
Gilljam,
Williams
Pereira Munoz

2020-09-14
2020-12-18

Johanna
Gilljam, Anton
Engvall

2020-02-13
2020-02-13

Ulf Rehnholm

En utvärdering genomfördes i mitten av december för att
ta reda på hur personalen har upplevt arbetet med
blockledare.

Marknadsföringsplan allmänna
Det blir en marknadsföringsplan för hela skolan. Sen kan
man utifrån den göra specifika handlingsplaner för
respektive block som följs upp och utvärderas.

Marknadsföringsplan estet
I fortsättningen kommer det att bli en
marknadsföringsplan för hela skolan. Sen kan man
utifrån den göra specifika handlingsplaner för respektive
block som följs upp och utvärderas.

Webbinar
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

start- och
slutdatum

Ansvarig

112 deltog under webbiariet med Stephen Barstow om
fleråriga ätliga växter.

6.3 Resursperspektivet
Handlingsplan
Medarbetarsamtalet
Samtalen påbörjas nu under hösten. Viktiga frågor skall
förankras i den fackliga samverkansgruppen.

Eskilstuna folkhögskola, Verksamhetsberättelse 2020

2020-04-01
2020-12-31

Daniel Berton,
Williams
Pereira Munoz
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Handlingsplan

start- och
slutdatum

Ansvarig

Medarbetarsamtalen genomfördes under hösten om inte som planerat. En organisationsförändring
som påverkade Eskilstuna och Åsa folkhögskolor samt en halvering av ledningsfunktionerna under
större delen av hösten, har periodvis skapat en rätt så påfrestande situation. Till detta har även
pandemin påverkat verksamheten på många olika sätt. Tack vare personalens ansträngningar och
positiva inställning, har vi kunnat vända det tuffa och negativa till något kraftfullt och positivt och
som har gynnat känslan av sammanhang och samarbete. Ett exempel på detta är positioneringen
inför det tuffa IT-arbetet, där lärarna har stöttat och lärt av varandra genom kollegial handledning,
för att deltagarna under längre perioder skulle kunna genomföra sina studier på distans.
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7 Fakta - Statistik
7.1 Utbildning
Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Folkhögskolor,
antal elevveckor

10 424 st

12 247 st

12 586 st

12 039 st

13 609 st

Folkhögskolor,
långa kurser inkl.
allmän kurs

10 179 st

11 805 st

12 304 st

11 725 st

12 582 st

Folkhögskolor,
långa kurser allmän kurs

4 758 st

4 549 st

5 656 st

5 521 st

5 506 st

Folkhögskolor,
korta kurser

233 st

442 st

282 st

314 st

167 st

Fakta

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel extern
finansiering,
Eskilstuna
folkhögskola

67 %

73 %

65 %

71 %

63 %

7.2 Utbildning
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Bokslut 2020

Bilaga 1
Förmögenhetsskada,
arbetsskada och tillbud

Verksamhetsområde/verksamhet:

Period

Kultur & Utbildning Sörmland
Eskilstuna folkhögskola

Bokslut

Skadans art

Antal händelser
Förmögenhetsskada
(regionens
egendom)

Arbetsskada
Arbetsskada
Med
Utan
sjukfrånsjukfrånvaro
varo

Summa
arbetsskador

Tillbud

Bemanning
Allergisk reaktion

1

1

Färdolycksfall

5

Hot

2

5
2

1

1

Skada på grund av lokal/utrustning
Direktkontakt med kroppsvätskor
Fukt och mögel
Fysisk belastning

2

Våld
Kemikalier/värme/kyla
Klämskada
Konflikt
Mobbing
Psykisk belastning
Skada vid fall/halka
Skada vid lyft
Skada annat
Stick/skärskador
Trakasserier
Brand
Inbrott

1

Stöld
Miljö

TOTALT

Eskilstuna folkhögskola, Verksamhetsberättelse 2020

9

9

3
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Bilaga 2
Folkhögskolans deltagare
År 2020
Eskilstuna folkhögskola

Logga ut
Skriv ut

Instruktioner

Lämna uppgifter

Välj blankett

Lägesrapport
0484029

Kontaktuppgifter

Svara

Skicka in

Bekräftelse

Lägesrapport för Eskilstuna folkhögskola (0484029)
Denna rapport ger information om hur ni ligger till i inrapporteringen i mått av deltagarveckor
i förhållande till ingångsvärde fastställt av Folkbildningsrådet.
Jämförelsen baseras på verksamhet inom folkbildningsanslaget med särredovisning av utökad verksamhet.
I redovisade deltagarveckor för verksamhetsbidraget inräknas rapporterade deltagarveckor totalt för kurstyperna inom
verksamhetsbidrag.
Verksamhetsbidrag = kurstyp 1, 2, 3 och 11
Språkligt stöd = kurstyp 1, 2 och 3. Beräknat utifrån deltagare i Fn12, dagar/5 och studieomfattning (hel/del).

Rapporteringen fördelat på verksamhetsbidrag, språkligt stöd och korttidsutbildade
Verksamhetsbidrag

Antal

Ingångsvärde från FBR

9320

Upparbetad ordinarie verksamhet
Verksamhet över ingångsvärdet
Redovisad verksamhet (%)

Språkligt stöd

Antal

Korttidsutbildade

Antal

Ingångsvärde från FBR

2221

Ingångsvärde från FBR

6446

9320

Redovisat till SCB

2309

Redovisat till SCB

7077

1241

Redovisad verksamhet (%)

104

Redovisad verksamhet (%)

109.8

113.3

Inrapporterade deltagare efter behörighet
Antalen summeras utifrån uppgifterna inskickade i deltagarstatistiken.
Antal
7

Gymnasiebehörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier

27

Intyg om genomförd eftergymnasial utbildning

20

Behörighet för yrkeshögskolestudier

7

Rapporteringen fördelat på deltagarveckor per kurstyp för samtliga kurstyper
Kurstyp

Rubrik
Folkbildninganslag

Deltagarveckor
10561

1

Allmän Kurs

5682

2

Särskild kurs

4688

3

Kort kurs

11

Kulturprogram
Riktat folkbildningsanslag
Uppdrag

157
34
0
2847
95

8

Uppdrag region/ kommun/ Migrationsverket

9

Uppdrag övrigt

545

15

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

726

16

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) 25+

21

Etableringskurs för nyanlända
Totalt rapporterad verksamhet
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