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Inledning

Det gångna verksamhetsåret har varit ett lyckat år för Bona folkhögskola. Hängiven personal med
stort engagemang är ett av skolans signum och Bona ligger högt upp när det gäller i princip alla
verksamhetsområden. Styrelsen har under året försökt hålla igång en principdiskussion om
folkbildning och folkhögskolans roll, vilket också är ett sätt att hålla vår tradition som försvarare
av folkbildningen levande. Folkbildningssektorn är satt under press. Vår speciella plats i
samhället, som drivande kraft att ge alla människor rätt att utvecklas, måste försvaras. Vi kommer
att fortsätta detta arbete.
Rektor har bland annat skrivit en artikel som handlar om rätten för invandrare att fritt välja när,
var och hur en vill utbilda sig, utan att tvingas till något. Rektor och ordförande skrev under
artikeln som publicerades i Svenska Dagbladet, både i papperstidning och på webben.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Därutöver har
styrelserepresentanter besökt skolan med jämna mellanrum. Dessa besök kommer
förhoppningsvis att utökas.
Bona folkhögskola utvecklas hela tiden och vi kan se tillbaka på ett mycket bra verksamhetsår.
Detta arbete kommer att fortsätta och styrelsen kommer att öka sina ansträngningar ännu mer för
att vara en aktör i den utvecklingen.
Torbjörn Björlund
Ordförande
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Skolans viktigaste resurs är personalen. Här finns inte bara lärarkompetens och arbetslivserfarenhet, utan en
imponerande bredd av alla möjliga specialkunskaper. Men också en stor vilja att hjälpa till i många olika
situationer! Här ställer frivilliga upp med vattenstation för törstiga Kanalloppsmotionärer, som passerar skolan.

Bona folkhögskola ägs av en ekonomisk förening som består av organisationer och enskilda.
Ändamålet för föreningen är att driva en folkhögskola utan vinstintresse och verka för ett
samhälle präglat av öppenhet, solidaritet och självständigt tänkande.
Totalt finns ca 150 ägare. Ägarandelarna utgör skolans grundkapital, men skolans verksamhet
finansieras till övervägande del genom stats- och landstingsanslag. Ett avgörande tillskott ger även
anslag från Motala kommun, som möjliggörs genom tätt samarbete med vuxenutbildningen i
Motala och Samordningsförbundet Västra Östergötland. Detta för att kunna bereda plats för
personer med särskilda behov då förstärkningsbidaget är underfinansierat från staten.

Vid kanalen – mot strömmen
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Verksamhet
Allmänna kurser
Allmän kurs finns på grundskole- och gymnasienivå. Det finns en generell allmän kurs
och även anpassade kurser för personer med funktionsvariationer, för nyanlända och för
kvinnor med svenska som andra språk.

Allmän kurs på grundskolenivå
Kvinnokurs
Kursen är för kvinnor som har svenska som andraspråk,
och som vill lära sig mer svenska inför vidare studier eller
för att bli mer delaktig i samhället. Kursen är separatistisk
vad gäller deltagare då det är viktig förutsättning för
många kvinnor inför steget att börja studera. Anställda
som arbetar med kursen är både kvinnor och män, och
kvinnokursen deltar aktivt i skolans gemensamma
aktiviteter.
Förutom samhällskunskap läses svenska, matematik,
datorkunskap och naturkunskap. Engelska erbjuds som
tillval. För att kunna lära sig saker är det viktigt att må
bra och ha roligt. Därför ingår också röst och rörelse,
musik, skapande, friskvård och hälsa i kursen.
Kursen arbetar ofta i mindre grupper så att alla får läsa,
skriva och diskutera och uttrycka åsikter inför andra.
Vi ser en tydlig utveckling mot att kvinnorna som söker
sig till kursen har ambition för vidare studier, eller vill
hitta praktikplats eller arbete. När studieambitionen finns
är målsättningen att kunna fortsätta vidare till
studieförberedande allmän kurs, och därefter kanske
allmän kurs på gymnasienivå.
Nivån på kvinnokursen motsvarar grundskolans mellan –
högstadium, men det finns stora individuella skillnader i
hur fort studierna framskrider och på vilken nivå
undervisningen sker. Målet för många i början av
studierna är att kunna hjälpa barnen med läxor och delta
på föräldramöten och i liknande andra sammanhang och
våga säga sin mening och delta i diskussion. Målet ändras
dock för många och efter en tid väcks intresset för att
studera vidare eller hitta arbete utanför hemmet.
Skolans mål är att hitta aktivitet, jobb eller studier efter
kvinnokursen så att ingen återvänder till hemmets
isolering.
5

Kvinnan igår, idag och
i morgon
”När morfar och de andra männen kom
hem serverade kvinnorna mat. När
männen ätit klart fick kvinnorna och
barnen ta det som fanns kvar”
”Nu är allt annorlunda. Kvinnor kan
köra bil, klara ekonomi eller bli läkare,
lika bra som den bästa man.”
Ett tema som kvinnokursen har arbetat
med är ”min mormor, min mamma och
min dotter”. Hur var det i till exempel
Turkiet, Syrien eller Eritrea i början av
1900-talet?
Hur var kvinnornas villkor? Vad hade de
för utbildning, jobb, framtidsdrömmar?
Resultatet presenterades i ett berättarcafé
på skolan. Deltagarna gjorde ett häfte
tillsammans med texter och bilder från
hemlandet om kvinnor förr, nu och sen.
Det hela varvades på caféet med muntliga
berättelser och radioinspelningar med
inmixad musik.

Studieförberedande allmän kurs
Redan under 2016 fick vi många förfrågningar om
liknande kurs som kvinnokursen, men där även män
fick delta. Inför läsårsstarten startade vi därför en
studieförberande allmän kurs, som kan leda till
grundskolebehörighet. Det övergripande målet är att
man klarar studier på allmän kurs på gymnasienivå på
Bona eller någon annanstans. Mycket tid läggs till att
prata, läsa, skriva och förstå svenska, - alltså att använda
svenska för studier, arbete och i vardagslivet.
Det gör man genom att läsa faktatexter och
skönlitteratur, och lyssna på radioprogram för att bli
bättre på att förstå talad svenska. Man övar vardagsspråk
och slang, så att deltagaren kan prata på ett avslappnat
sätt.
Mycket tid läggs på att skriva sammanfattningar och
redovisningar, men även personliga brev och andra slags
typer av texter. Studieteknik är en viktig del av kursen.
Det har varit väldigt högt söktryck till den nya kursen
under hela hösten, och skolan har önskat utökning av
deltagarveckor från Folkbildningsrådet. Detta har dock
inte beviljats, vilket resulterade i viss överproduktion,
som nu i efterskott har reglerats av Folkbildningsrådet i
den slutliga fördelningen av deltagarveckor där skolan
har fått full ersättning för överproduktionen.
Kursen motsvarar språkmässigt sista åren på högstadiet,
men kunskaps- och erfarenhetsmässigt är kunskapsnivån
mycket högre.
Utbildningsvägar på Bona folkhögskola

Förut vågade jag inte
– Jag har skämts förut när jag gått på
föräldramöten och inte vågat öppna
munnen. Men här på Bona törs jag
mycket, också på svenska, det är bra på
alla sätt. Det säger Suhaila Hammada
som liksom Ziad Fashiko går
på studieförberedande allmän kurs. De är
mycket nöjda med att få skriva lite men
prata mycket, på svenska, i klassrummet.
Idag har de just pratat om föräldramöten
i klassen och varför det är svårt men
också viktigt att komma till möten om
barnen på skolan.
– I början var det pinsamt att jag kunde
så lite svenska, men det är viktigt att vara
med, att höra om till exempel
förändringar som ska göras på
skolgården, säger Suhaila som har en
flicka i sexårsklass och en pojke på åtta år.
Också Ziad verkar gilla sättet att studera
på Bona. Alla i klassen arbetar gruppvis
med olika teman, och berättar för
varandra. Ziad saknar inte sin tidigare
skola.
– Där var mer stress, bara läsa och skriva
och sen test efter test – man lär sig inte
riktigt att prata med svenskar på det
sättet, tycker Ziad.
Bägge har märkt att de har många
chanser att lära sig bara genom att vara på
Bona, språkträningen pågår lika mycket
utanför själva lektionen.
– Det är inte bara läraren, man pratar
svenska med andra lärare, personal och
deltagare i korridoren om praktiska saker
hela tiden, det är jättebra, säger Suhaila.
Båda två hoppas de längre fram kunna
fortsätta på Bonas allmän kurs på
gymnasienivå.
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Allmän kurs på gymnasienivå
Allmän kurs
är en behörighetsgivande kurs för vidare studier. Det
finns möjlighet att läsa in grundläggande behörighet
och/eller särskilda behörigheter i olika ämnen.
Studierna är till stor del temastudier. Att studera i
temaform är att arbeta enskilt eller i grupp kring olika
teman som deltagarna själva väljer, och att på olika sätt
redovisa resultatet för varandra. Temastudierna
innehåller naturkunskap, samhällskunskap, historia,
geografi och religion. Andra ämnen läses separat. I år
genomfördes en naturinventering på Håleberget i
samarbete med Motala kommun.
Efterfrågan har varit något mindre än året innan och de
tidigare två grupper har slagits samman till en grupp
inför höstterminen. Vi tror dock att efterfrågan ökar
igen, inte minst genom studieförberande allmän kurs.
Allmän kurs för personer med
funktionsvariationer
Motsvarighet till allmän kurs, som anpassas speciellt för
deltagarnas behov. Det är unga vuxna med
funktionsvariationer inom AST-spektrum, ADHD eller
liknande funktionsvariationer.
Arbetet sker med lugn, struktur och förutsägbarhet.
Genom att stegvis höja kraven är målet att deltagaren på
sikt ska kunna studera självständigt och målinriktat.
Efterfrågan på denna anpassade kurs är fortsatt hög.

Allmän
kurs
58%

Enligt statsbidragsvillkoren skall allmän kurs
årligen utgöra minst 15% av folkhögskolans
rapporterade verksamhet. På Bona folkhögskola är
andelen allmän kurs 58%.
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Naturinventering
Under våren 2017 har de Allmänna
kurserna påbörjat ett samarbete med
Motala kommun inom naturvård.
Tillsammans med sin lärare Johanna
Lundqvist och kommunekologerna Fia
Sundin och Staffan Carlsson fick
deltagarna lära sig att identifiera natur
med höga naturvärden och hög biologisk
mångfald.
Fynden kommer att rapporterades in till
artportalen.se, som är skapad av SLU
(Sveriges Lantbruksuniversitet). Dit
rapporterar både naturvårdstjänstemän,
ideella organisationer och privatpersoner
in dagliga fynd och observationer av djur,
växter och svampar. Artportalen används
sedan av forskare, länsstyrelser och
kommuner i arbetet med riktade
naturvårdsinsatser, kartläggning av
trender och tendenser i svensk natur och
naturvårdsplanering.

Särskilda kurser
Teori & Praktik
Teori & Praktik är ettårig kurs för unga vuxna med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen ger
möjlighet till utveckling på flera områden:
• Öka chansen att få ett jobb.
• Klara självständigt vuxenliv.
• Öka självkännedom och skaffa strategier för att
leva med funktionsnedsättning.
• Förbättra koncentration, uthållighet och
förmågan att samarbeta med andra.
Första terminen innebär teoretisk förberedelse inför
arbetslivet. Andra terminen består till stor del av praktik
ute på en arbetsplats.

ToP bjuder på mat
Den som har tittat in hos Teori och
Praktik på fredagsförmiddagar har möts
av en förförisk väldoft från kursens kök.
Deltagarna turas om att laga maten och
förutom klassen bjuds personal från
skolans övriga kurser in för att låta sig väl
smaka.

Båt- och husbyggeri
Båtbyggarkursen har breddats till att handla även om
husbyggeri och snickeri. Det ger möjlighet till att jobba
med praktiskt arbete och blanda det med teoretiska
studier.
Även målgruppen har breddats. utöver deltagare som
Samordningsförbundet rekryterar har det gjorts möjligt
att själv skicka ansökan till utbildningen.
Undervisningen anpassas efter behov och
framtidsplaner. Deltagaren väljer själv om hen vill
rikta in sig på båtar eller på hus, och de teoretiska
avsnitten utgår från den enskildes behov
och förutsättningar. Båda kurserna sker i en
nyrenoverad verkstad.
Vi har även under året tagit in konsultbedömning på
hur realistiskt det är att skapa ett socialt företag inom
båtbyggeri. Konsulten, egenföretagare i branschen som
även har jobbat på en folkhögskola, avråder bestämt.
Det är en tuff bransch, med ett tiotal professionellt
verksamma båtbyggare som jobbar inom landet.
Däremot är båtbyggeri utmärkt som rehabilitering när
det kan göras inomhus. Då blir dock kvaliteten lidande
eftersom virket torkar för mycket och spricker när man
sjösätter båten.
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Attefallshus
Bonas första Attefalls hus har börjat byggas
och blir klart till våren-18. Allt ska
stämma, så beställaren, en Motalabo, blir
nöjd.
– Jag är där och kollar varje detalj som
killarna gör, och dom gör det bra, säger
Orvar Ek, lärare på båt- och
husbyggarkursen.

Teaterkurs
Under våren avslutades ett fördjupningsår på
teaterkursen.
Inför hösten rekryterades till grundkursen igen. Trots
intensiv marknadsföring under våren och sommaren fylls
inte platserna, det blev enbart 10 som började. För sex av
dem var det avgörande att få plats i skolans kollektivhus.
Första terminen på grundutbildningen har handlat om
grunderna. Deltagarna övar ihop i grupp för att skapa
samspel och tillit, så att det blir högt i tak. På Bona läggs
mycket vikt på fysisk kommunikation, bland annat för
att ta sig förbi inlärda schabloner om vad kroppen är och
bör göra. Deltagarna får prova monologer, dans,
scenteknik, sång- och musikteater, radioteater och läsa
teaterhistoria och analysera pjäser.

Två pjäser
Fördjupningsåret på teaterkursen bjöd på
två avslutande teaterföreställningar, pjäser
av Mia Törnkvist: Sprängdeg och
tulpaner samt Nora Schahrazades
drömda liv. Pjäserna spelades under två
helger i maj.

Distanskurser
Marx-kursen vänder sig till den som är nyfiken på Marx och intresserad av nationalekonomi
eller politisk ekonomi. Det krävs inga förkunskaper mer än intresse för samhällsfrågor och
samhällsteorier. Kursen är en termin lång och studietakten 50%.
Finanskrisen- ekonomi och politik är kursen för den som är intresserad av
nationalekonomi eller politisk ekonomi. Inga förkunskaper krävs mer än intresse för
samhällsfrågor och -teorier. Kursen är en termin lång och studietakten 50%.
Textlabbet är en distansutbildning för den som vill arbeta med ett skönlitterärt skrivprojekt, en
eller två terminer. De flesta av våra deltagare arbetar med manus till en roman, en novell- eller
diktsamling. Kursen är två terminer lång och studietakten 100%.
Samtliga distanskurser har högt söktryck och fyller platserna.

Olika lärformer
Enligt statsbidragsvillkor skall folkhögskolorna erbjuda olika lärformer för att öka den digitala
delaktigheten, nå studerande med olika behov och förbättra tillgängligheten. Efter systembytet
pågår nu ett intensivt arbete att utveckla former av multimodalt lärande där deltagaren ses mer
som en producent av kunskapsinnehåll, för eget och andras bruk. Vi arbetar med film,
ljudinspelningar, appar, digitala läroplattformer. För våra distanskurser har vi skapat forum för
dialog, projektredovisning och frågor.
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Uppdrag
Etableringskurs
Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång
utbildning i svenska, med orienterande och
arbetsförberedande insatser för nyanlända. Syftet med
kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att få
ett arbete. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar
deltagare till kursen. Bona folkhögskola hade beviljats 35
platser och sökte i slutet av året fler platser efter samråd
med arbetsförmedlingen. De kunde dock inte anvisa en
hel grupp, vilket resulterade i en stor grupp med 26
deltagare under en period. Lärarlaget på
etableringskursen har visat väldigt stor flexibilitet och
idérikedom, för att klara uppgiften.
SMF
Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader
lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till
fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som
varken har gymnasieexamen eller grundläggande
högskolebehörighet och är inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som
anvisar deltagare och utnyttjade 8 av 15 beviljade plats

Hybridbilar och
hushållssopor
Amleset, Ahmad, Timnit, Narim och de
andra på etableringskursen har under
hösten haft temavecka ”miljö och
återvinning”.
Hybrid- och elbilar har jämförts och
elcyklar har studerats på plats i den
närliggande cykelaffären.
Olika länders källsortering har jämförts.
Veckan sammanfaller med Coop-ansvar
för kursen, vilket innebär skötsel av
skolans frukostcafeteria.
På det sättet såg vi ”gröna påsens” väg
från köket i Coopet till grovsoprummet
på gården innan den slutliga transporten
till Tekniska Verkens biogastillverkning i
Linköping.

Gemensamma aktiviteter
Samtliga kurser bryter schemat på torsdagar för tillvalsämnen i tvärgrupper.
Under temadagar och temaveckan deltar studeranden från alla skolans kurser och har gemensamt
program.
Internationella kvinnodagen uppmärksammas varje år på Bona.
Den 7 april firades kulturdag Kvinnokursen och etableringskursen bjöd på dans och mat och alla
på skolan fick chansen att skriva sitt namn på arabiska och
tigrinja.
Under temadagen inför 1 maj besöktes skolan av Mattias
och Tobias från LO skolan. Dagen handlade om
arbetsrätt.
Höstens temavecka gick i filmens tecken, och all ny
utrustning kunde med glädje komma till nytta!

Calle Weiss, tidigare deltagare återvände och föreläste
både personligt och gripande om återföreningen med sin
Taiwanesiska familj med allmän kurs A och B.
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Årets vinnare i kanotracet var Allmän A!

Kollektivhus
Då bostadssituationen i Motala är svår för våra deltagare
som kommer långväga tog styrelsen beslut att köpa en
fastighet. Så sedan augusti 2017 har Bona ett
kollektivhus där deltagare bor, och tillsammans tar hand
om sysslorna. I huset finns det mesta deltagarna
behöver: möbler, husgeråd, städ- och diskutrustning,
porslin, internet och till och med en stor trädgård.
Huset ligger bara en tio minuters promenad bort och
finns nära affär, buss och tågförbindelse.
Alla som studerar på Bona kan ansöka om att få bo i
huset, men de som har långt att pendla har förtur.
Deltagarna kan bo i huset under hela studietiden, och
även på sommaren. Under sommaren kommer vissa
rum hyras ut till exempelvis folk som cyklar
Vätternrundan.
Inneboende i kollektivhuset har regelbundna husmöten
och tar ansvar för alla praktiska göromål. Som stöd finns
skolans vaktmästare och lokalvårdare. Vid konflikter
som inte löses på egen hand kontaktas rektor.
Huset skall bära sina egna kostnader, men det finns
inget intresse att tjäna pengar till skolan. Därför blir
hyran mycket förmånlig för deltagaren.

Världens finaste idé
Vi pratar med Viola, Rebecca, Johan,
Maria, Linn och Kenny som bor i
kollektivhuset. Vad är det egentligen som
är så bra med att bo i kollektiv?
– Man är aldrig själv. Det finns alltid
någon annan i huset och så tycker jag att
människan bör leva. Det ska ju inte vara
som i Erik Gandinis dokumentär The
Swedish Theory of Love. Det där är ju
sjukt egentligen, säger Maria.
– Kollektivt boende är världens finaste
idé, säger Linn och fortsätter: Här finns
ingen jättestor privat sfär. Man behöver
lite integritet men att ha människor i sin
närhet, att lära sig av det och inte vara så
individualistisk utan samsas och
samarbeta, det tror jag är viktigt. Det är
enkelt att vara individualistisk och få på
sitt sätt, men man mår inte bra av det i
längden.
– Vi är väldigt olika faktiskt, men har
väldigt gott häng. Alla vill att det ska
funka. Vi kommer från olika ställen, äter
olika och har olika intressen men i grund
och botten är ju alla… ja, vi är sjyssta
med varandra, säger Maria och Linn
fyller i: Alla är snälla! Alla vill varandra
väl. Det tycker jag att vi möts i.
– Sen har det funkat väldigt bra med
husvärdarna från Bona också. De hjälper
oss med större saker som behöver göras
på huset och det tycker jag har funkat
jättebra, säger Johan. Och det är vi ju
glada att höra såklart!
När vi frågar vad de tänker om framtiden
så svarar Viola:
– Att vi fortsätter att vara sjyssta mot
varandra och att vi bygger ett bra
kollektiv så att andra vill komma och bo
här sen.

Kenny var inte på plats när vi fotade och
intervjuade.
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Statens fyra syften
Diskussion kring syftet med statens stöd till folkbildningen och Bonas bidrag till det:
1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
Deltagare på Bona folkhögskola har stora möjligheter att påverka planeringen av studierna innehåll.
Under kursmöten skapar man gemensamma mål, löser eventuella konflikter och lär sig att argumentera
för sina åsikter.
2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
Enligt Bonas måldokument vänder skolan sig grupper som har störst behov, och i dagsläget har vi
verksamheter för samtliga grupper som är socioekonomiskt missgynnade. Efterfrågan på kvinnokursen
och kursen för personer med neuropsykologiska funktionsnedsättningar växer. Likaså når vi allt fler
personer som varken studerar eller arbetar. Det är många som bryter sin isolering genom deltagande på
skolans kurser. Skolan arbetar allt mer intensivt med vägledning och matchningsinsatser under
utbildningen så att deltagarna hittar vägar till meningsfull sysselsättning även efter studierna på
folkhögskolan.
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
Skolan prioriterar den som har störst behov av utbildning. Bildningsnivån, d v s förmåga till tolkning av
kunskap, höjs genom temastudier, som används som pedagogisk modell på samtliga av skolans
kurser.
4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Inslag av drama, levande verkstad, filmande, skrivande på samtliga kurser. Alla på skolan ser
teaterkursens föreställningar. Tillval i musik, kör, levande verkstad. Teaterkursen spelar upp för
Motalabor, både på skolan dit klasser från andra skolor kommer och i föreställningar på bygden.
Textlabbet utvecklar skönlitterärt skrivande.
Kulturarrangemang på skolan, både öppna för allmänheten och riktade till deltagarna på skolan.
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Organisation
Ideologisk profilering – rörelseanknytning
Allmänt
Bona folkhögskola verkar för ett samhälle präglat av öppenhet, solidaritet och självständigt
tänkande. I undervisningen utgår vi från individens och kollektivets erfarenhet och skaparkraft.
Skolans verksamhet syftar till att utjämna utbildningsklyftorna i samhället, främja allmän
medborgerlig bildning och vara en resurs för våra medlemsorganisationer främst i Östergötland.
För Bona är bildning en oändlig och fri process, som har sin utgångspunkt i deltagarnas egna
erfarenheter och kunskaper.
Bona folkhögskola är en plats för demokrati och jämlikhet, där deltagaren möts med respekt.
Deltagarna skall ha en reell möjlighet att påverka studiernas uppläggning och innehåll. Det skall
vara lätt att framföra sina åsikter, om undervisningen, skolan och samhället.
Bonas målsättning är att alla människor som på ett eller annat sätt är missgynnade i vårt samhälle
prioriteras. Därför är det självklart att Bona folkhögskola har ansvar för att kursdeltagare med
funktionshinder och invandrare med språksvårigheter erbjuds det stöd de behöver för att kunna
genomföra sina studier på likvärdiga villkor som övriga kursdeltagare.
Bona folkhögskola vänder sig till alla som vill och behöver studera, men vi prioriterar särskilt
människor som är lågutbildade, har funktionhinder eller en annan etnisk bakgrund än svensk.
Arbetssättet är till största delen tematiskt och i grunden detsamma för alla kursdeltagare. Vi lägger
upp studierna i samarbete med våra kursdeltagare och bygger vidare på de olika erfarenheter och
kunskaper som redan finns i gruppen. Varje kursdeltagare är en resurs i arbetet.
Bona är en demokratisk arbetsplats med öppen och rak kommunikation, samtidigt som
individuella olikheter respekteras. Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation och
utvecklas i sitt arbete. Bona folkhögskola ska ha medarbetare med relevant utbildning och god
kompetens för sina arbetsuppgifter.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Genomförande

För- och
efterarbetsdagar/hela
personal
Terminsstart (obs varje
gång nya deltagare
börjar)

Planering av läsåret, temadagar, möten, fortbildning, utvärdering
och uppföljning

Personalråden

Planering och uppföljning av gemensamma aktiviteter

Lärarråden

Pedagogiska råd, planering och uppföljning av kursutvärderingar,
genomförande av utvärdering i slutet av varje termin, resultat och
handlingsplaner

Omdömeskonferenser

Gemensamma riktlinjer för arbetet, underlag och dokumentation

Admingruppen

Rutiner för antagning, intyg, rapportering, arkivering

Kursmöten

Kontinuerligt, frågor skickas vidare till andra kurser, ledning eller
externa parter, dokumentation. Handlingsplaner för ärenden, som
inte kan åtgärdas omedelbart.

Studeranderåd

Möten varannan vecka, handlingsplaner och uppföljning

Coop-gruppen

Möten varannan vecka, beslutar om utbud, priser och organisation.

Styrelsen

Styrelsens utvärdering av sitt arbete inför stämman

Rektor

Merdarbetarsamtal på hösten, lönesamtal på våren enligt
kollektivavtal
Fika med rektor, samtal med deltagare utifrån deltagarnas frågor

Samverkansgruppen

SAM

Information om studeranderättsliga frågor, policydokument,
påverkansformer, gruppen – gemensamma regler

Risk- och väsentlighetsanalys

Identifiering av händelser: Utifrån omvärldsanalys tas fram en beskrivning av väsentliga och
kritiska händelser, både interna och externa, som kan påverka folkhögskolans möjligheter att
driva verksamheten utifrån skolans profil och uppdrag. Detta görs i första hand av rektor,
ekonom och kursansvariga i regelbundna möten, men diskuteras även i gemensamma möten med
personal och deltagare. På detta sätt är risk och väsentlighetsanalysen systematiserad och
dokumenteras kontinuerligt under året.
Riskbedömning arbetsmiljö: Årliga medarbetarenkäter genomförs och risker, brister och
händelser processas med alla personalgrupper och handlings- och åtgärdsplaner upprättas. Dessa
handlingsplaner följs upp av samverkansgrupp.
Riskåtgärder: Ledningen i samråd med kursansvariga och samverkansgruppen väljer vilka
åtgärder som ska vidtas för att undvika eller reducera riskerna inom samtliga perspektiv.
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Resultat

Året avslutades med en deltagarutvärdering, som genomfördes i flera led. Uppföljning gjordes i
början av 2018 tillsammans med samtliga deltagare i gemensam träff, men också genom
återkoppling till de som ville ha det. Det sammanfattande resultatet är mycket gott, vilket också
bekräftades i kommentarerna. Det fanns även kritik, där deltagarna visade stor öppenhet som
möjliggör direkta åtgärder så att situationen kan ändras till det bättre.

Utvärdering ht17

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

Hur väl trivs Hur nöjd är du Hur nöjd är du Hur nöjd är du Hur nöjd är du
du på Bona? med Bona? med din kurs? med kontakten med din egen
med lärarna? arbetsinsats?

Årets uppföljning har fokuserat på frågor om inkludering och temaarbete. Deltagarna har inte
påpekat brister, men personalen tycker att det är allt svårare att driva temastudier när deltagarna
har stora individuella behov. Helhetsskapande temastudier är dock det vi vill fortsätta arbeta med,
och vi har redan bestämt att temat för 2018 års gemensamma fortbildning är neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, inkludering och tema. Och förstås digitalisering.
Hela personalen har också introducerats till förändringens fyra rum och organisationsbarometer,
ett analysverktyg för organisationer i förändring. Utifrån analysen har lärarlagen arbetat fram
förbättringar, t ex nya mötesstrukturer, studerandestöd, riktlinjer till gemensamma aktiviteter et
c.
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Studerandeinflytande
Bona folkhögskola har träffat en överenskommelse med Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
(FSR) om en studeranderättslig standard.
Studeranderätten regleras dels av centralt fastställda dokument och dels av riktlinjer som skolan
själv utformat och förbinder sig att följa.
Studerande vid folkhögskolekurser kan vända sig till FSR i tvister mellan studerande och skolan.
Studeranderådet har under 2017 haft möten varannan vecka i samband med Coop-möte. Coopansvarig personal har varit på plats vid varje möte. Rektor har deltagit vid några tillfällen, men
haft kontinuerliga samtal med studeranderådets representanter, som har kommit med synpunkter
och önskemål.
I de veckovisa kursråden deltar deltagarna tillsammans med pedagogisk personal i planering av
studieinnehåll och metoder. Eventuella klagomål och andra synpunkter skickas vidare till rätt
instans och återkopplas till kursen.
Rektor har träffat deltagare i samband med ”fika med rektor”, där vi samtalar om skolan och livet
och fikar med god frukost.
Rektor träffar även regelbundet enskilda deltagare, som vill ta upp önskemål eller ge synpunkter
på verksamheten. Det sker även när enskilda deltagare inte följer sin studieplan och om mentorn
inte har sett förbättring efter samtal. Då handlar samtalet om vilka konsekvenser det kan ge
senare i samband med finansiering från CSN.

16

Utvecklingsarbete
Början av året färgades av ett systembyte där det gamla
datorsystemet skrotades (datorerna skänktes till
hjälporganisation). Det nya har successivt nya riggats in i
samarbete med EXEO, som numera också står för
molntjänster och service.
Samtliga skolans deltagare har tillgång till lånedator eller
platta. Alla undervisningslokaler är rustade med
projektorer eller skärmar, så att man kan visa både ljud
och bild från dator, platta eller mobiltelefon.
Personalen har under systembytet fått lära sig att hantera
nya system och programvaror. Det mesta arbetet sker i
kollegialt samarbete. Den som kan lite mer visar den som
är mer ovan. Vi har också haft gemensamma
fortbildningstillfällen, och en ”lägsta nivå” på vad alla
skall klara har utförts på begäran från personalen.

Stora delar av skolans personal fångad vid
ett sällsynt utelunchtillfälle. Förmiddagen
hade ägnats åt digital förkovran - visade
sig att personalen kunde en hel del redan.
Med på bilden även Maja, som numera
har lämnat skolan för äventyr i Japan.
Här nedan ses Maja med en av skolans
tre nya logocyklar.

Grafisk profil för skolan är framtagen och en
kommunikationsstrategi- och plan har skapats under
året. Sociala medier står för stor en del av extern
kommunikation, men även mer traditionella produkter
tas fram vid behov.
Vi har också genomgått nästan samtliga skolans lokaler
för att rusta upp, öka trivseln och på bättre sätt nyttja
möjligheterna till grupparbeten, enskilt arbete etc.
Samtidigt har vi sagt upp avtalet kring den delen av
lokalerna som användes av journalistkursen.
All personal genomförde en innovationsdiagnos med
ledning av Troed Troedsson. Utifrån vår analys att
verksamheten utsätts för omformande omvärldstryck,
uppskattade vi vilken beredskap organisationen hade för
att möta det trycket. Vi tog fram en åtgärdsplan inom två
områden, information och medarbetare. Vi var också
överens om att vår gemensamma vilja var att vara en
situationsbaserad organisation, som utan att förlora sin
innersta ideologi följer samhällets utveckling för att hitta
nya verksamhetsidéer.
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Varje torsdag samlas personalen till
”veckans spaning” under
eftermiddagsfika. Ansvar för spaningen
roterar bland all personal och syftet är att
titta på intressant samhällsutveckling som
på ett eller annat sätt berör skolan.
Samtalen flyter fint i den nyköpta soffan.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning

Ordförande
Torbjörn Björlund

Nominerad av
V Östergötland

Ledamöter
Lisa Strömfelt
Anette Böckman
Irma Carlsson
Rolf Hansson
Tomas Zanden
Emma Delahunt
Dedjo Engmark

V Östergötland
Kommunal
Enskild
V Motala
Enskild
Enskild
S Motala

Ersättare
Reneé Frangeur (suppl)

Enskild

Styrelsemötena har förberetts av AU, bestående av Torbjörn Björlund, Anette Böckman, Tomas
Zandén och rektor. AU har haft möten i anslutning till styrelsesammanträdena.
Vid styrelsesammanträdena har det fortlöpande informerats om verksamhet, ekonomi och
utvecklingsarbete på skolan. Styrelsemedlemmarna har mycket aktivt tagit del av informationen
och fört ingående diskussioner.
I mån av tid har styrelseledamöterna besökt skolan. Tomas Zandén har besökt skolan regelbundet
och fört samtal med studerande, personal och skolledning.
Lisa Strömfelt har haft uppdrag som ledamot i Arbetsgivaralliansens nomineringskommitté för
utbildning och folkbildning.
Irma Carlsson har uppdrag på folkhögskollärarprogrammet och sitter på RIO:s uppdrag i
referensgruppen för statskontorets utvärdering av folkbildningen.
Irma Carlsson och Anneli Dahlqvist har varit styrelseledamöter i föreningen för
folkbildningsforskning.
Tomas Zandén har suttit i Bildningsförbundet Östergötlands valberedning.
Arbetet i styrelsen har präglats av ledamöternas stora engagemang i verksamheten och ett
gott diskussionsklimat.
18

Klas Sondén
Minnesord

Bona folkhögskola har drabbats av en djup sorg.
Vår arbetskamrat, vän, och granne Klas avled 21 augusti 2017.
Han har gjort stora insatser för Bona folkhögskola och för kulturlivet i Motala alltsedan han
flyttade till skolan tillsammans med sin fru Renée och barnen Hedda och Tobias. Sommaren
1984 var vi fem familjer som bosatte oss ute i Bona för att starta Sveriges första marxistiska
folkhögskola.
Vi arbetade, diskuterade pedagogik och politik och firade högtider tillsammans. Klas musikaliska
gåva var en guldgruva, både privat och i skolans vardag. Han spelade och sjöng med oss, såväl
egna som andras texter och melodier. Tillsammans med kursdeltagarna ordnade han en mängd
festligheter och kulturprogram på internatet.
Klas var en mycket uppskattad lärare, inte minst för deltagare på skrivarkurserna. Flera av dessa
har sedermera haft stora framgångar som poeter och författare. På journalistkursen undervisade
han i kulturjournalistik och fick de blivande journalisterna att även läsa kultursidorna.
Klas litterära intresse gjorde att han åtog sig att ta hand om och organisera skolans bibliotek. Han
såg till att skaffa in både ny och klassisk litteratur. Uppgiften som skolans bibliotekarie följde med
när internatet lades ner och Bona flyttade till Svarta gatan i Motala.
Klas fortsatte sin lärargärning på Svarta gatan med undervisning i svenska, litteratur och
kulturfrågor. Teaterkursens deltagare fick en gedigen grund för sitt arbete med olika typer av
pjäser då Klas undervisade dem i teaterhistoria. Och han fortsatte med sitt engagemang i det
sociala livet på skolan.
Klas arbetade oförtröttat för bildning och kultur på Bona folkhögskola i 33 år. En i sanning
beundransvärd gärning som vi är djupt tacksamma för.
Våra varma tankar går till Klas familj, Renée, Hedda och Tobias!
Styrelsen för Bona folkhögskola
Lisa Strömfelt
När dödsbeskedet kom till skolan samlades personalen och styrelserepresentanter för en
minnesstund, flaggan hissades på halvstång, ljus tändes och en minnesbok togs fram, där alla som
ville fick skriva en sista hälsning till Klas.
Minnesstund efter begravning ordnades i Coopet på Bona folkhögskola. Kollegorna spelade
musik och stod för servering. Styrelsen skickade en gåva till Läkare utan gränser i Klas namn.
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