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Inledning

Vi kan lägga ännu ett framgångsrikt år för Bona folkhögskola bakom oss. Ett år som inneburit en
växande verksamhet, ett bra ekonomiskt resultat, högklassiga insatser av all vår personal och ett
stort engagemang.
Men det har också funnits lite moln på himlen. Det gäller kanske framför allt diskussionen om
folkbildningens framtid och vår fria roll i samhällsutvecklingen. I styrelsen har vi diskuterat flera
saker, som registrering och pekpinnar uppifrån. Ambitionen har varit, och är, att vara en del av
debatten om hur framtiden ska formas och hur vi värnar vår viktiga roll som folkhögskola och
inom folkbildningen. Vi har i detta arbete använt vår rektor, Anneli, som spjutspets, men
kommer att försöka intensifiera vårt eget arbete framöver.
Ett riktigt stort tack till vår eminenta personal på Bona för era insatser under året!
Vi ser framtiden an med tillförsikt!

Torbjörn Björlund
Ordförande
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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.
Studierna på allmän kurs 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. Under 2018 har allmän kurs gjort en satsning på
filmproduktion som redovisningsform. Digitala studiematerial används i allt större omfattning.
Alla studerande får tillgång till lånedator med hörlurar under studietiden.
Under 2018 har ansökningstrycket fortsatt på en hög nivå. För att svara mot behovet från
framförallt nyanlända startades två grupper av Studieförberedande allmän kurs, det var möjligt
med de extraplatserna som regeringen beslutade i sin budget för året. Efter ökningen är andelen
allmän kurs 64 % (58% år 2017).
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 en 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.
Studieförberedande allmän kurs
Det övergripande målet är att man klarar studier på allmän kurs på gymnasienivå på Bona eller
någon annanstans. Många går även ut i arbetslivet efter några terminer.
Allmän kurs på gymnasienivå
är en behörighetsgivande kurs för vidare studier. Det finns möjlighet
att läsa in grundläggande behörighet och/eller särskilda behörigheter
i olika ämnen.
Allmän kurs för personer med funktionsvariationer
Motsvarighet till allmän kurs, som anpassas speciellt för deltagarnas
behov. Det är unga vuxna med funktionsvariationer inom ASTspektrum.
Arbetet sker med lugn, struktur och förutsägbarhet. Genom att
stegvis höja kraven är målet att deltagaren på sikt ska kunna studera
självständigt och målinriktat.
Utbildningsvägar på Bona folkhögskola

Allmän
kurs
58%
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Från bloggen
Nicklas Rudberg var under året ordförande i Bildningsnämnden i Motala, som ansvarar
kommunens skolor och utbildning. För honom är folkhögskolorna viktiga för samhället, och
Bona är viktigt för Motala.
– Bona har en jättestor roll att fylla i Motala. Det är viktigt att människor kan få en andra chans i
livet. Och det handlar inte bara om studier eller arbete. Att läsa på folkhögskola innebär ju ofta en
personlighetsutveckling där man börjar tro mer på sig själv, säger Nicklas.
Nicklas nämner särskilt Allmän kurs för personer med funktionsvariationer. Där är det tydligt att
deltagarna mötts av otillräckliga metoder i den kommunala skolan, men att de nu kan få en mer
rättvis chans.
– Och det verkar ju funka bra. Jag var själv där och hälsade på en klass för några veckor sedan.
Deltagarna verkade varken nervösa eller osäkra och jag fick en hel del skarpa frågor. Det verkade
finnas självsäkerhet i botten av frågorna. Och jag känner mig alltid väl bemött när jag är på Bona.
Och det märks att det finns ett engagemang i personalen som är djupt. Sådant uppskattar jag.
Nicklas pratar även om hur Bona har varit en lokal aktör i utvecklingen av verkstadsområdet, där
skolan ligger. Vi var tidigt med i diskussioner och det är väldigt positivt, tycker Nicklas.
– Om jag fick önska så skulle folkhögskolorna få tillbaka en större aktiv roll i samhället. Och mer
resurser. Och jag hoppas verkligen att Bona fortsätter att vara med och utveckla
verkstadsområdet. Då finns det goda chanser att det blir en slags kulturstadsdel, säger Nicklas.
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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.
Söktrycket till Teori och Praktik minskar, det är allt fler som väljer
allmän kurs för personer med funktionsvariationer i stället och vill
komplettera sina betyg från gymnasiet.
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.
Under vt-18 fanns det 11 deltagare på kurserna, men det var flera som
hoppade av eller inte kunde bli antagna till kommande termin. Till hösten
startade 6 deltagare, men två av dessa avbröt studierna av olika skäl.
Rekryteringen genom samordningsförbundet och kommunens
aktivitetsansvar har slutat.
Teaterkurs blev teaterproduktionskurs
Teaterkursen fortsatte under vårterminen med 10 deltagare, ett avbrott
kompenserades med en nygammal deltagare, som hade inte kunnat
fullfölja kursen tidigare år p g av sjukskrivning.
Inför hösten visade det sig dock att det fanns bara 4 ja-svar. Efter
kontakter med Marieborgs folkhögskola kunde dessa hänvisas till
teaterkursen där. I stället startade en teaterproduktionsgrupp med
6 deltagare på 75% fart. En av deltagarna slutade dock några
veckor efter starten.
Marx-kursen och Finanskrisen- ekonomi och politik 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. Kurserna är en termin långa sker på distans utöver två
närträffar och studietakten är 50%.
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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%.
Grundkurs i medicinsk yoga och kundaliniyoga
Yogakursen startades i början av ht-18, som en blandning av distans- och närkurs. Kursen
utvecklades av teaterläraren Heléne Bergström, som även är certifierad instruktör för
kundaliniyoga och har själv hållit på med yoga sedan 1982. Kursen fylldes omedelbart och det har
funnits en stor efterfrågan från ännu fler som inte har kunnat tas med p g av platsbrist.
Kursen är för den som är nyfiken på yoga och hur det kan användas för kropp och sinne. Kursen
fokuserar på hälsa och välbefinnande och riktar sig både till nybörjare och de med mer erfarenhet.
Kundaliniyoga kallas ibland för hushållsyoga eftersom alla kan göra den, och för att den kan göras
varsomhelst. Kursen står på kundaliniyogans tre ben: rörelse, andning och koncentration. Mycket
fokus ligger på rörelse och andning, men innehållet anpassas också till gruppens önskemål.
Studietakten är på 25 procent och varje vecka är det en gemensam träff på Bona. Resten av tiden
gör man själv övningar hemma och läser texter om övningarna. Det hjälper en att bli mer
medveten om vad som händer i kroppen, när man är i rörelse.
Varje deltagare utgår från sina förutsättningar och lär sig att lyssna in kroppens egna signaler.
Kursen håller ett lugnt tempo och en inkännande atmosfär så att alla kan vara med.
Efter kursen har deltagaren verktygen hen behöver för att hålla kroppen mjuk och stark, och för
ett lugnare och mer stabilt sinne och känner dig trygg i att fortsätta själv med yoga.

Uppdrag
Etableringskurs
Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska, med orienterande
och arbetsförberedande insatser för nyanlända. Skolan startade en etableringskurs på våren och en
på hösten med 14 respektive 15 deltagare, Arbetsförmedlingen rapporterar minskad invandring
till kommunen, och anhöriginvandring har inte kommit igång i den volymen man hade
prognostiserat.
En deltagare har varit anvisad från
arbetsförmedlingen för Studiemotiverande
folkhögskolekurs, som är en tre månader lång
utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till
fortsatta studier.
Motala kommun har köpt utbildningsplats för
ovanligt många ungdomar under 18 år, hela 7
deltagare studerande på vårterminen-18. Under
höstterminen-18 sjönk antalet till 3, ett antal som är
mer vanlig för skolan i dessa sammanhang.
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Gemensamma aktiviteter
Tillvalsämnen motverkar filterbubblor
Det pratas ibland om filterbubblor: att fastna i sin egen världsbild genom att läsa om det som
man redan kan eller håller med om. Det som dyker upp först när vi söker på nätet. Den risken
finns såklart utanför nätet också och på Bona jobbar alla med tillvalsämnen för att motverka
sådana trender.
Alla som går på Bona väljer ett tillvalsämne. En gång i veckan bryts det vanliga schemat, och då
träffas alla i nya grupper i ett tillvalsämne. Här möter man inte bara ett annat ämne utan andra
människor som kanske har en helt annan utgångspunkt eller framtidsvision. Sådana möten
kanske aldrig hade hänt, vore det inte för tillvalsämnena.
Vilka tillvalsämnen som finns varierar och beror bland annat på vad deltagarna själva efterfrågar.
Under 2018 har vi till exempel haft följande tillval:
Nybörjarengelska: för den som inte har fått chansen tidigare
Måleri: här lär vi oss att teckna och rita av saker verklighetstroget, använda färger, måla och
ställer till sist ut våra verk.
Skapa är tillvalet där vi skapar på en mängd olika sätt, med bland annat gips, lera och
tygmålning.
Snickeri handlar om att gå från tanke till färdig träsak med hjälp av både moderna och
traditionella verktyg.
Körkortsteori: för dig som ska börja eller redan har börjat övningsköra. Vi går igenom alla
grunder för att kunna köra bil.
Gym är tillvalet för att bättra på konditionen och humöret genom att gå på gym, där vi går
igenom både maskiner och övningar.
Musik handlar om att våga prova på att spela instrument, sjunga och allt annat som hör musik
till.
Spanska är ett språk som pratas av miljontals människor i världen, och kanske vill du vara en av
dem?
Teknik handlar om att skapa och modifiera ritningar av maskiner i programmet IronCAD, skriva
ut med 3D-skrivare och flyga drönare.
Yoga är för dig som vill bli starkare i kropp och sinne med hjälp av en grundläggande yoga som är
enkel att utföra. Se även vår grundkurs i yoga.
Internationella kvinnodagen
Inför årets kvinnodag bjöd skolan in Gudrun Schyman. Det var på deltagarnas initiativ.
Gudrun tog avstamp i föreställningen om att Sverige är ett jämställt land. Men kom man dit med
den inställningen, så gick man därifrån med en annan syn. Gudrun menar att det är ett faktum
att Sverige är ojämställt, och refererade bland annat till SCB:s lathund om jämställdhet.
Jämställdheten är eftersatt inom alla socioekonomiska grupper. Kvinnor inom likvärdiga yrken
tjänar ofta mindre än män. Samma mönster gäller även bland utrikesfödda.
Män födda utanför Sverige kommer snabbare ut i arbete än kvinnor. Detta beskrev Gudrun
genom att rita upp modeller. Utrustade med papper och penna fick vi som deltog själva följa med
och rita av modellerna. Det synliggjorde strukturella ojämlikheter i samhället såväl som
bakomliggande orsaker till dessa ojämlikheter.
Kvinnodagen ägnades åt filmvisning och samtal kring filmerna Ouaga Girls, Tusen gånger
starkare, Fröken Frimans krig, Feminism Insallah och Arbetets döttrar. Vi samtalade också kring
#metoo och lyssnade på radioberättelser som kvinnokursen hade tagit fram.
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Vi valde inte flykten
Dagen före första maj – arbetarnas dag
tjuvstartade vi tillsammans och höll
ett litet övningsdemonstrationståg
dagen innan. Förmiddagen ägnades åt
banderoll- och plakattillverkning
under stoj och glam. Många av
deltagarnas barn var med vilket var
extra kul en sån här dag fylld av
målning, färg och fest.
Bonas gamle ”proffsdemonstrant”,
läraren Mikael Vinberg, instruerade
sedan alla med megafon, som sig bör:
“Och så går vi fyra och fyra och med
två meters lucka så ser tåget riktigt
stort ut… Börja gå – nu!”
Skolval
I början av höstterminen ordnades skolval, och för många var det en viktig möjlighet att förstå
det praktiska kring röstandet. Resultaten följde inte riksgenomsnittet.

Höstens tema skräck
Temat till höstens temavecka togs fram av en deltagargrupp. Det var mycket man skulle tänka på,
då skolan har många grupper med olika bakgrunder, kunskaper i svenska men också reella
upplevelser av skräckfulla situationer. Veckan gav möjlighet att bearbeta temat utifrån många
olika perspektiv och det förenande blev ändå en känsla av skratt och stoj, men också läge för
djupa samtal.
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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. Allt mer handlar vårt arbete
om att tillvarata och upplysa deltagarna om deras rättigheter och att hjälpa till med svåra
livssituationer. Det handlar såväl om de som har bott i landet länge, som nyanlända.
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.

Under året har vi gjort en satsning på ännu mer estetiska skapande tillvalsämnen, alltså möjliga för alla
att välja. Vi jobbar kontinuerligt med att pröva nya sätt att skapa, och multimodal produktion inte
minst i form av film används på alla skolans kurser.
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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

Veckovisa personalråd

Fungerar som arbetsplatsträff, information och sammanfattning av
kommande veckan och uppföljning av föregående vecka

Linjelärarråden

Pedagogiska råd, planering och uppföljning av kursutvärderingar,
genomförande av utvärdering i slutet av varje termin, resultat och
handlingsplaner
Deltagarna studieplanering i ett gemensamt underlag, rutiner för
behörighetsgivning uppdateras och följs upp, SeQF

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

Rektor träffar studeranderådet en gång/månad

Coop-gruppen

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

Styrelsen

Styrelsens utvärdering av sitt arbete inför stämman

Rektor

Medverkar i omdömeskonferensen och kontrollerar
behörighetsgivning
Följer upp antagningsarbete
Ansvarar för intyg
Ansvarar för rapportering till externt part
Ansvarar för arkivering
Merdarbetarsamtal på hösten, lönesamtal på våren enligt
kollektivavtal
Fika med rektor, samtal med deltagare utifrån deltagarnas frågor
Samråd med enskilda medarbetare och deltagare

Samverkansgruppen

SAM

Veckans spaning

Omvärldsspaning med medarbetare som turas om ansvaret.
Diskussion.

Information om studeranderättsliga frågor, policydokument,
påverkansformer, gruppen – gemensamma regler
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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. Rapporter till AU och styrelse. På detta sätt är risk och
väsentlighetsanalysen systematiserad och dokumenteras kontinuerligt under året.
Riskbedömning arbetsmiljö: Årliga medarbetarsamtal genomförs. Risker rapporteras till
samverkansgruppen. Handlingsplaner skapas och följs upp av samverkansgrupp. Förändringens
fyra rum används som analysinstrument.
Riskåtgärder: Ledningen i samråd med kursansvariga och samverkansgruppen väljer vilka
åtgärder som ska vidtas för att undvika eller reducera riskerna inom samtliga perspektiv.
Resultat

Uppföljning gjordes i form av deltagarenkät med samtliga deltagare. Det sammanfattande
resultatet är mycket gott, vilket också bekräftades i kommentarerna. Kritiken saknas nästan helt,
eller beskriver brister som redan är åtgärdade. Det utmanar skolan att hitta nya sätt att utvärdera,
kanske hitta nya sätt som även kan visa skolans utveckling i helhet. Under 2019 skall vi diskutera
och genomföra förbättringar i vår kontinuerliga feedback till deltagarna, som är i allt större behov
av det för att hålla upp studiemotivation. Skolans arbete med rutiner och arbetssätt med frånvaro
har börjat ge resultat.
Skolan har också testat i liten skala tekniska hjälpmedel för att skapa en ostörd och motiverande
arbetsmiljö, framförallt för deltagare men även för pedagogisk personal. Under 2019 drar vi nytta
av våra erfarenheter och sprider det till flera.
Personalen har utvärderat arbetssättet med studiegrupper och finner formen givande. Temana
under året har varit temaarbete, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, etnisk maktordning
och digitalisering. Teman som går in i varandra, visar komplexiteten i vårt arbete, men även
skapar dynamiken och lusten!
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 2018 haft möten varje månad där rektor har deltagit. Studeranderådet
samlas utan rektor vid behov.
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.
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Utvecklingsarbete
Studiegrupper

På Bona gäller inte temaarbete bara för deltagarna, utan även för personalen. Temaarbete kan
kännas svårare i allt mer heterogena grupper, men vi försöker hitta nya sätt och använda nya
redovisningssätt för att alla skall kunna delta.
Under året har vi riktat in oss på fyra teman för personalen: temaarbete, neuropsykiatri, etnisk
maktordning och digitalisering. Personalen är uppdelad i studiegrupper som tacklar ämnena på
olika sätt. Vi möts regelbundet hela personalen för att dela varandras erfarenheter och lyssna på
föreläsningar. Där formas nya idéer när temana tas an från flera olika håll.
Neuropsykiatri arbetar vi praktiskt med varje dag, eftersom många deltagare har sådana
diagnoser. Under våren siktar vi på att fördjupa våra teoretiska kunskaper genom att läsa om ny
forskning, för att fortsätta att utveckla våra metoder. Vi har skapat en gemensam Facebook-grupp och
alla har anmält sig till olika slutna Facebook-grupper som ett bra sätt att utbyta tips och
erfarenheter, även om det kan vara utmanande att hitta tiden för att läsa allt intressant som skrivs.
Vi har också träffat kommunens tjänstemän, som arbetar med arbetsanpassning för personer med
funktionsnedsättningar och höll en studiedag för oss för erfarenhetsutbyte.

Det pratas mycket om att det finns problem med invandringen som kräver hårda tag. På Bona
tänker vi inte så. Vi försöker att svara på behov i samhället så snabbt vi kan, utan att för den skull
tappa bort vår ledstjärna om ett bättre samhälle. Det är därför vi har ägnat tid åt studier i etnisk
maktordning och interkulturell pedagogik. Vi vill nämligen bli sämre på att sätta "svenskhet"
som en dominerande norm i tid och otid. Vi har skapat workshops och testat i grupper på skolan.
Vi har också träffat Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete på Linköpings universitet. Under
en föreläsning med även andra inbjudna fick vi ta del av den senaste forskningen på hur unga
lever i förorterna. Magnus utmanar de dominerande berättelserna om förortsproblematiken och
visar vad det är för processer som leder till ojämlikheter. Utifrån ny tvärvetenskaplig forskning
pratar han bland annat om viljan i förorten till att samverka, förebygga, aktivera och om viljan till
att ordna och höra hemma.
Vi anstränger oss för att förstå digitalisering och hur vi ska tänka för att på bästa sätt rusta
deltagarna för framtida studier, arbete och meningsfullt liv. Vi har datoriserat Bona i rask takt och
utifrån devisen att ”vi skall göra allt vi ber våra deltagare göra” gett oss in i nya plattformar, appar,
studiematerial, sociala medier. Vi har träffat Troed Troedson under en studiedag och pratat om
lärande. Digitaliseringen har nämligen redan förändrat lärandet, och Troed pratar om tre
aspekter:
1. Kunskapsgapet har minskat mellan de som kan och inte kan. Du behöver inte kunna språk
om du använder hörlurar som direkt översätter språket (som Google Pixel Buds, t.ex).
2. Logistiken har minskat. För att lära dig måste du inte ta dig till skolan, eller få posten att
leverera böcker. Det kan gå lika bra att sitta vid datorn.
3. Motivationsavstånden krymper också. Vi behöver inte vänta i månader eller år på att få betyg
eller examen. I ett digitalt sammanhang får du feedback direkt och kan motiveras av det.
Det är genomgripande förändringar, som skolorna måste ta på allvar.
Och Troed tror att folkbildningen har en fördel.
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– Folkhögskolor, och inte minst Bona, har en väldigt levande bild av vad utbildning egentligen är
bra för. Om jag får vara lite elak mot kommunala skolor och friskolor, så är de oerhört operativa.
De pratar inte om vad de är bra för.
– Det handlar ju om att unga ska få bra liv. Vissa tycker kanske att det är flummigt att prata om
det idag, men det är helt nödvändigt för att kunna vara en del i digitaliseringen.
– Dagen på Bona blev väldigt bra, tyckte jag. De är på hugget och det blev mycket tjafs – bra och
begåvat tjafs – och jag tror att de flyttade på sig under dagen. Det var inte samma gäng som gick
ut efteråt.
Bona folkhögskola tog också initiativ till en chefsutbildning om lärande, digitalisering och
ledarskap för chefer i folkbildningsorganisationer i Östergötland. Utbildningen kommer att ges i
Bildningsförbundet Östergötlands regi under 2019. Rektor och ekonomichef deltar och får sina
kostnader täckta av Bildningsförbundet.
Fyra av skolans lärare har också deltagit i utbildning om normkritik. Liv Elf Karlén – en
genuspedagog, dramatiker och regissör som arbetat med normkritisk metodutveckling i 15 år
ledde fyra workshopar i normkreativa metoder och gestaltning. Utbildningen innehöll
föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner för att medvetandehöja och utmana praktiken
kring normer rörande kön, sexualitet, etnicitet, funktion och klass i så väl den konstnärliga
framställningen som den pedagogiska undervisningssituationen. Normer är ofta något vi inte
tänker på för att de är så självklara. De kan göra det smidigare för oss att fungera ihop, men de
kan också förstärka vissa gruppers positioner. Ett normkreativt arbete gör oss medvetna om vilka
normer vi förhåller oss till och på så sätt blir det möjligt att aktivt välja vilka normer vi verkligen
vill ha eller inte ha – i en mindre social gemenskap, i en organiserad verksamhet eller i samhället i
stort. Under en av workshoparna arbetade lärarna tillsammans med teaterkursens deltagare.
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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
Ronny Hadarzon
Albin Adell-Sjöberg

Enskild
S Motala
V Linköping

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 på RIO:s uppdrag ingått 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.
René Frangeur är styrelseledamot i Motalakretsen för Internationella kvinnoförbundet för fred
och frihet.
Albin Adell-Sjöberg är ordförande för influencers of Sweden Linköping.
Arbetet i styrelsen har präglats av ledamöternas stora engagemang i verksamheten och ett
gott diskussionsklimat. Målet för kommande år är att besöka skolans verksamhet oftare.
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Det kom ett brev!

“Jag kom hit vid mitten av augusti förra året och kände nästan ingen alls. Ja självklart så lärde jag
känna dom som jag flyttade in i kollektivet med lite grann dagen innan första skoldagen. Första
skoldagen var verkligen en pirrig och lite skrämmande dag. Massor med nytt folk och nya
ansikten.
Jag har under många år haft svårt och få kontakt med människor på egen hand. Oftast har jag fått
vara med andra när jag skulle träffa nya ansikten men den här gången var jag på egen hand om
det. Och vem hade då kunnat tro att just den lilla utmaningen skulle leda till ett av det bästa som
någonsin hänt i mitt liv?
Jag har inte bara utvecklat mina
teaterkunskaper. Jag har samtidigt utvecklats
som person. Det här är verkligen inte bara en
skola. Det är en plats som verkligen vet vad
vänskap betyder. Här möts alla med leenden
och öppna armar. Här spelar det ingen roll hur
olika man är. Hur man ser ut, vartifrån man
kommer, hur den personen är. Vi finns här för
varandra i vått och torrt.
Jag har aldrig mött en skola som är så öppna
för varann som den här är. Det är en magisk
plats. Fylld av gemenskap, värme, kramar och
familj. Och här kan man verkligen
kommunicera med varandra även om vi talar
olika språk. Jag har fått så mycket fint från er.
Nya erfarenheter, mer öppenhet för nya
människor, fantastiska vänner, en fin bror och
ett minne för livet.
Jag berättar verkligen från hjärtat nu att den
här skolan kommer länge hålla mig kär. Tack
allihopa. Tack så mycket för ett fantastiskt år
med er. Stort lycka till och mycket kärlek till er
framöver. Vi ses säkert nån mer gång.”
Mvh Viola Torlamb från teaterkursen
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Årsredovisning
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