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Inledning 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
2019 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Bona folkhögskola. Med den framåtanda som idag 
präglar skolans verksamhet verkar det som att det inte finns några hinder. Vi har kö till våra 
utbildningar och många som lämnar skolan efter fullgjord utbildning, känner nog att de gärna 
kunde varit kvar ett tag till. Ett mycket gott betyg till vår eminenta personal. 
För det är ju ändå där hemligheten ligger. Alltifrån lärare och vaktmästare till administratörer och 
rektor fungerar tillsammans. Något som vi ska vara tacksamma för. Så vi riktar ett stort tack till 
alla som gör en storstilad insats på vår skola. 
Även i dessa tider, i skrivande stund i coronatider, fungerar allt professionellt. Så vi i styrelsen kan 
lugnt följa med och göra vår del i arbetet med att utveckla Bona. Vi kan titta framåt med 
tillförsikt! 
 
Vi riktar ett stort tack till Bonas personal för er insats! Vi ser fram mot ytterligare ett bra år! 
 
	
	
 
	
Torbjörn	Björlund	
Ordförande	
 
 

 
  



  4 

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. Digitala studiematerial används i allt större omfattning. Alla 
studerande får tillgång till lånedator med hörlurar under studietiden.  
 
Under 2019 har ansökningstrycket fortsatt på en mycket hög nivå. Under våren 2019 kontaktade 
kommunens rektorer för IM-programmet med en förfrågan att ta emot ensamkommande 
ungdomar som har fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och som skulle skrivas ut från 
gymnasieskolan p g av de hade fyllt 20 år och kommunens ansvar för gymnasiestudier inte gäller 
längre. Utifrån underlag från rektorer och SYV-personal beslutade vi att ta emot en ny grupp 
studerande till allmän kurs på gymnasienivå med svenska som andra språk. Extraveckor från 
folkbildningsrådet söktes och beviljades, men inte i full utsträckning och därför genomförde 
skolan en överproduktion av ca 500 deltagarveckor. Trots detta är trycket på platser till allmän 
kurs så hård att utbildningsplats kan erbjudas till ca hälften av sökande.  Andelen allmän kurs 
ökade till 70% (64 % år 2018). 
 
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. 
Det finns nu tre varianter: Allmän kurs på gymnasienivå, allmän kurs för personer med 
funktionsvariationer och allmän kurs med svenska som andraspråk.  
 
 
 
  Allmän 

kurs 
58% 
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Från bloggen 
Från kvinnokursen till första 
jobbet 
För två år sedan kom ett nytt stöd för 
studerande i Sverige: studiestartsstödet. 
Den ger vissa arbetslösa rätt till 
ekonomiskt stöd för att börja studera, för 
att slippa ta lån. Vi anammade det snabbt 
och våra deltagare var faktiskt bland de 
första i Sverige att få stödet.  
– När jag kom till Sverige så hade jag läst 
sex år i grundskola och jag ville studera 

mer. Både för att bli bättre på svenska och för att kunna få ett jobb. Min svenska har blivit 
mycket bättre och jag har lärt mig annat också: lagar, regler, familjeliv och kultur och jag känner 
till mina rättigheter i samhället, på skolan och i jobbet. Och skyldigheter. Det har varit jättebra! 
Medan Selamawit läst på Bona har hon hela tiden sökt jobb, men aldrig lyckats få något – förrän 
nu. 
– Ja, med lite hjälp från Marie så har jag äntligen fått ett jobb som personlig assistent, säger 
Selamawit och skiner upp i ett leende. 
– Jag är så nöjd med min tid på Bona. Och jag är väldigt tacksam för vad Marie har gjort. 

 
Från Bona till läkarlinjen 
Linda hade bestämt sig. På ett år skulle 
hon komplettera gymnasiebetygen på 
Bona – utan att prata med en enda 
människa. Fullt fokus på studier! Men 
riktigt så blev det inte. 
– Nej, det funkade bara ett tag. Sen blev 
jag förföljd av en tjej som ville bli kompis 
och nu är vi bästisar, skrattar Linda. 
Funderingarna på jobb har varit många 
under åren för Linda. Åklagare? 

Nagelteknolog? Sjuksköterska? Innerst inne fanns det dock ett yrke som lockade lite mer än de 
andra. 
– Jag har alltid velat bli läkare. När jag var liten låtsades jag till och med vara sjuk för att få gå till 
läkaren. Men jag trodde aldrig att jag kunde bli läkare själv, säger Linda. 
Linda beskriver sin gymnasietid som ganska tuff, hon kände sig inte lika skolmogen som 
klasskamraterna. Ändå tog hon sig igenom gymnasiet med kompletta betyg. Hon sökte sig till 
Bona för att komplettera, och då började hennes självsäkerhet växa. 
– Varför skulle jag inte kunna bli läkare? Om jag inte chansar nu, när ska jag göra det då? 
Sagt och gjort: hon lade till kemi, matematik och fysik ovanpå det vanliga schemat för att få 
behörighet. Det blev en intensiv tid med mycket hjälp från lärarna och till och med från vår 
rektor, som läst mycket matematik på universitetet. Linda klarade studierna, sökte 
läkarprogrammet – och kom in! 
– Jag satt på jobbet när jag fick antagningsbeskedet och började storgråta. Det var ett enormt 
lyckorus och en himla fin bekräftelse. Jag kände verkligen att jag hade växt som person och det 
hade inte gått så snabbt utan Bona. Här finns en annan syn på hur man pluggar. 
Den annorlunda synen kändes främmande till en början. Linda förstod inte alls hur man lär sig 
saker här, för det var så annorlunda från gymnasiet. Här fanns mer tid och mer frihet. Hon lärde 
sig att ta det övergripande först för att sedan gå in på detaljerna. 
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– Det har jag stor nytta av idag när jag går på läkarlinjen. Nu vet jag hur jag kan lägga upp 
studierna så att det funkar för mig. 
Linda lyckades alltså fullfölja alla sina planer – ja, förutom en. Hon kunde ju inte låta bli att prata 
med folk och enbart studera. Men det är hon väldigt glad för idag. 
– Ja, jag har träffat så himla många fina människor på Bona som jag alltid kommer ha kvar. 
Några av oss gjorde till och med matchande tatueringar där vi har skrivit in Bonas koordinater. 
För det var där vi träffades. 
 
 

Politik + allmän kurs = sant 
För den som är intresserad av politik och vill 
läsa allmän kurs på annan ort, så finns det 
många valmöjligheter. Vad ska man välja 
egentligen? För Erik föll valet på Bona och vi 
passade på att fråga honom varför, innan han 
blev färdig med kursen häromveckan. 
– Jag hade precis börjat bli intresserad av 
politik, och jag blev nyfiken på Bonas 
vänsterprägel. Sen spelade ju kollektivhuset 
in såklart. Inte bara för att få ett boende utan 

också för att leva tillsammans med andra, säger Erik. 
Han lärde sig mycket av att leva så tätt ihop med andra. Det var första gången han bodde 
kollektivt, så i början var det mycket nytt att ta in. Och det samma gällde för studierna. 
– I början var det konstigt att få så fritt spelrum som man får här. Gymnasiet är ju hyfsat strikt i 
jämförelse. Jag var till exempel inte van vid att själv få välja ingång i ett ämne. Men här kan vi 
utgå från ett tema som kanske inte alltid verkar så kul vid första anblicken, men man lär sig att 
hitta sin egen ingång i ett tema. Då blir det faktiskt både roligare och mer intressant, menar Erik. 
Och för Erik är det samhällsperspektiven som gör det intressant. Det har han kunnat fokusera på 
här, tycker han. 
– Lärarna är så bekväma med att lyfta fram det politiska. Det gör verkligen skillnad! Man 
inspireras till att fundera och diskutera, och det gillar jag. Här finns det nästan alltid någon att 
diskutera med. Och någon som inte håller med, skrattar Erik. 
Ja, med Bonas mångfald av politiska, kulturella och religiösa idéer så tycker alla inte samma. Allt 
är inte bara “peace and love”, som Erik uttrycker det. 
– Men vi är ändå en skola där alla får plats med sitt. För mig som gick i en grundskola där alla 
hade ungefär samma bakgrund, så har det här varit väldigt lärorikt. Bara att träffa och höra 
historier från folk som varit på helt andra platser i världen och gjort helt andra saker – det är väl 
per definition givande, tänker Erik. 
I framtiden vill Erik läsa vidare på universitetet, troligtvis inom det samhällsvetenskapliga 
området. Kommer han ha nytta av sin tid på Bona då? 
– Ja, jag tror att folkhögskolans fria sätt att studera är en bra förberedelse. Så länge du kan 
producera något som är relevant och som du är intresserad av, så tror jag det kommer gå bra. 
Dessutom har vi skrivit uppsatser som känns som en väldigt konkret förberedelse till 
universitetsstudier. Så jag rekommenderar verkligen den här skolformen, säger Erik. 
Vi önskar Erik all lycka i framtiden! 
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Särskilda kurser 
 
Teori & Praktik och Båt och husbyggeri 
Teori & Praktik är ettårig kurs för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
som har genomförts i samarbete med samordningsförbundet. Samordningsförbundet har även 
delvis ansvarat även för rekryteringen för Båt- och husbyggeri-kursen. Samordningsförbundet har 
dock ändrat sin inriktning och samarbetet avslutades. Båda kurser är mycket resurskrävande med 
få deltagare. Styrelsen beslutade att lägga ner dessa utbildningar så att vt-19 blev sista terminen. 
 
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%.  
 
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 och fortsättningskurs i medicinsk yoga och kundaliniyoga 
Grundkursen 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. 
 
Fortsättningskursens exakta innehåll varierar från termin till termin eftersom den tas fram i 
samspråk med deltagarna. 
 
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 för båda kurser är 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.  
 
Körskola för kvinnor 
Kursen har både praktiska och teoretiska moment. Kursdeltagarna träffas varje vecka för att 
sjunga och repetera i två timmar. Deltagaren får löpande material och noter som övas på 
gemensamt. På så sätt byggs upp en bred repertoar av låtar upp. Repertoaren kan sedan framföras 
inför publik i olika sammanhang. Mellan tillfällena ingår studiemoment, där var och en läser 
texter hemma på egen hand med 
fördjupning:   
Hur fungerar rösten? 
Hur värmer jag upp min röst på ett 
bra sätt? 
Hur får jag en hållbar röst som inte 
blir trött när jag sjunger? 
Vad finns det för olika stilar inom 
körsång? 
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Uppdrag 
Etableringskurs 
Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska, med orienterande 
och arbetsförberedande insatser för nyanlända. Den sista etableringskursen avslutades i mars. 
Därefter har situationen på Arbetsförmedlingen varit osäker och under omorganisation så inga 
anvisningar har hänt efter det.  
 
Motala kommun har köpt utbildningsplats för ungdomar under 18 år för tre personer.  
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Gemensamma aktiviteter 
Tillvalsämnen motverkar filterbubblor 
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. 
 
Temadagar 
En annan viktig del i skolans liv är gemensamma temadagar. Då bryts schemat för en dag eller för 
en vecka. Deltagarna är aktiva i planeringen och genomförandet, vilket kan illustreras med två 
exempel: 
Kvinnors rösträtt 100 år 

Visst har det hänt mycket under de 100 
år sedan kvinnlig rösträtt infördes i 
Sverige. Men det är fortfarande mycket 
kvar att göra! Årets kvinnodag ägnades åt 
att prata om hur det är att vara kvinna 
idag, 2019. 
Efter en gemensam samling, möttes fem 
grupper för att titta på filmer som 
deltagarna i kvinnokursen hade gjort. 
Filmerna handlade om makt, 

könsstympning, yttrandefrihet och näthat, drömmar om framtiden och kvinnors rättigheter i 
världen. Det blev några väldigt livliga diskussioner i smågrupperna och många spännande 
perspektiv lyftes fram! Här är några exempel från sammanställningen som vi gjorde med 
Mentimeter-appen. 
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Aktivitetsdag 
Sedan några år tillbaka börjar vi läsåret med en aktivitetsdag. Då träffas vi alla under en dag och 
delas in i grupper med deltagare från alla kurserna. Varje grupp är ungefär 12 personer så om 
någon känner för att vara lite i bakgrunden så är det inga som helst problem. 
Årets aktivitetsdag hade rekordhög närvaro. Dagen innehöll tre uppgifter. Dels skulle grupperna 
hitta och visa upp ett 30-tal saker. Det var verkligen allt mellan himmel och jord, som till 
exempel curry, lådbil, mumie, finsk tidning, svamp och solstol. Här gäller det att vara kreativ och 
försöka tänka “enkelt”. Och visst flödade kreativiteten. Det var många spännande kreationer, 
bland annat otaliga fina små mumier som deltagarna gjorde själva. 
 

En annan uppgift handlade om att 
fånga tio olika motiv på bild. Ett av 
motiven var läraren Robert – när han 
skrattar! Här fanns det många olika 
taktiker, som du kan se på bilden. 
Några deltagare upptäckte att Robert är 
svag för bra ordvitsar, så det var flera 
som sökte efter bra material på nätet. 
 
 

 
Tredje uppgiften var att göra en slogan för Bona och här kom många bra förslag, som till 
exempel: 
På Bona är vi måna! 
Bona – en skola där alla behövs! 
Bona – början på ett nytt liv! 
Lär oss mest, Bona är bäst! 
Detta var tänkt som en utslagsfråga, men det behövdes inte till slut. En av grupperna lyckades 
nämligen få ihop alla bilder och saker utom två. Det viktigaste med dagen är såklart inte att utse 
en vinnare, utan snarare att vi alla träffas, gör saker ihop och lär känna varandra.  
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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 

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

Terminsstart (obs varje 
gång nya deltagare börjar) 
 

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

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. 
 

Träff med klassansvarig Rektor träffar klassansvariga för samordning av antagningar, 
omdömen, intyg 
 

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 och deltagare som turas om 
ansvaret. Diskussion.  
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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 görs i form av deltagarenkät med samtliga deltagare. Det sammanfattande resultatet 
fortsätter att vara mycket gott, vilket också bekräftas i kommentarerna. Under 2019 har vi 
diskuterat och genomfört förbättringar i vår kontinuerliga feedback till deltagarna, som är i allt 
större behov av det för att hålla upp studiemotivation. En av de studerande själva utvald grupp av 
studerande har genom flera möten med rektor tagit fram en utvärdering med syfte att utveckla 
former för feedback. Flera uppföljningssamtal har genomförts med enskilda lärare och grupper av 
lärare, som har i samarbete med studerande tagit fram modeller för feedback.  

En grupp av klassansvariga och rektor har skapat en förnyad modell för utbildningsvägar på 
allmän kurs. Då skolan har så många olika varianter av allmän kurs är det viktigt med samsyn och 
gemensamma prioriteringar vad gäller t ex antagningsprocesser. Ett arbete som fortsätter 2020.  

Skolan har under 2019 testat brusreducerande hörlurar. De ser ut som vanliga hörlurar, men 
fungerar också som hörselkåpor – fast mycket bättre. Inuti hörlurarna sitter det nämligen 
avancerad teknik som anpassar ljuddämpningen efter omgivningen, vilket gör att det blir nästan 
helt knäpptyst. Vi tänkte att brusreducerande hörlurar kan vara en mer kostnadseffektiv lösning 
än att försöka fixa fler utrymmen på skolan. Vi har testat två olika modeller som fungerade väldigt 
bra för vissa deltagare och behov, men inte för alla. Tystnaden är lite speciell och kan kännas 
obehaglig för vissa. Några blev illamående vid användning av marknadsledande (dyrare) modell, 
medan andra tyckte att de fungerade jättebra. Nu har de blivit ett viktigt hjälpmedel för några, 
men andra behöver fortfarande ett eget utrymme för att hitta arbetsro. 

Personalen har utvärderat arbetsmiljön med verktyget förändringens fyra rum och utifrån analys 
skapat handlingsplaner och planerat åtgärder som skall genomföras under läsåret 2019/20. 
Arbetet följs upp under vt-2020.  

Studerandeinflytande 
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.  
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Studeranderådet har genom en arbetsgrupp träffat rektor för utvärderings och 
utvecklingsåtgärder.  

I de veckovisa kursråden deltar deltagarna tillsammans med pedagogisk personal i planering av 
studieinnehåll och metoder. I år har rektor deltagit i kursråd. 

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. I verkstaden 
tillverkar våra deltagare saker hela tiden, men i år var det personalens tur. Vi samlades 
tillsammans under en eftermiddag och tillverkade saker till personalrummet.  

Vi har fortsatt med studiegrupper för personalen. Personalgrupper har fortsatt utveckla 
bibliotekets temarum, besökt visualiseringscenter, östgötska handelskammaren och makerspace i 
Linköping.  

Fortbildning i digitalisering för ledare fortsätter, och satsning på digital didaktik och digitala 
verktyg fortsätter.  

All personal har också deltagit i ny mätning i organisationsbarometern i förändringen fyra rum 
och resultaten har använts under höstens planeringsdagar och under tvådagarskonferens i början 
av oktober. 

Samtliga anställda har deltagit i HLR-utbildning. 

Digitaliseringsarbetet har fortsatt dels genom en gemensam dag med Troed Troedson dels genom 
flera utbildningsdagar i lärplattformen Loops.  
 
Bona folkhögskola tog också initiativ till en chefsutbildning om lärande, digitalisering och 
ledarskap för chefer i folkbildningsorganisationer i Östergötland. Utbildningen har getts i 
samarbete med Bona folkhögskola och Bildningsförbundet Östergötland. Rektor och 
ekonomichef har deltagit.  
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Styrelsen 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande Nominerad av 
Torbjörn Björlund V Östergötland 

  
Ledamöter  
Christina Lindh V Östergötland 
Anette Böckman Kommunal 
Irma Carlsson Enskild 
Anders Dahl V Motala 
Tomas Zanden Enskild 
Emma Delahunt Enskild 
Dedjo Engmark S Motala 

  
Ersättare  
Elisabet Strömfelt Enskild 
Ronny Hadarzon S Motala 
Albin Adell-Sjöberg 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. 
 
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger 5 april, 14 juni, 20 september och 13 december. 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. 
 
Arbetet i styrelsen har präglats av ledamöternas stora engagemang i verksamheten och ett 
gott diskussionsklimat. 
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Skolan har även fortsatt sitt opinionsarbete genom debattera om angelägna frågor:  

Vi vägrar registrera funktionsnedsättning 

I början av året publiceras en debattartikel som Bona folkhögskola tog fram och som andra 
folkhögskolor i Östergötland skrev under. Det handlar om ett nytt register där alla folkhögskolors 
deltagare med funktionsnedsättning ska registreras, med personnummer. Styrelsen anser att detta 
kränker den personliga integriteten och skapar onödiga risker för hur sådana uppgifter kan 
användas i framtiden. Vi menar också att registret är onödigt, eftersom det fram tills nu har 
fungerat bra med anonym gruppstatistik. 

Vi ordnade en namninsamling som över 150 personer och organisationer skrev under. Artikeln 
blev uppmärksammad av bl.a Aftonbladet, P4, Corren, Tidningen 
Folkhögskolan, Skolporten, FUB, Funktionsrätt och Människor mot rasism.  

Skolans rektor har även träffat Folkbildningsrådets generalsekreterare för att beskriva Bonas 
ideologiska ställningstagande.  

Lägg inte ned studiestartsstödet 

Bona folkhögskola var en av de första i landet som började med studiestartsstöd och det berodde 
på att vi själva tog initiativ till att hjälpa våra deltagare att rekrytera, sprida informationen och att 
hjälpa blivande deltagare med ansökningar. Varje år har vi haft fler deltagare med studiestartsstöd 
än någon annan enskild folkhögskola – trots att vi är en av landets minsta. Vi avsatte mycket 
resurser för att hjälpa våra deltagare och tog initiativ till samverkan med Motala kommun och 
Arbetsförmedlingen. På hösten halverades budgeten för studiestartsstödet, och det fanns inga 
medel satta för 2020. 

Vi tror att en orsak är att stödet inte har använts så mycket som det var tänkt. Det beror i sin tur 
på att många kommuner inte har samverkat med folkhögskolorna, trots lagen om 
studiestartsstöd. Under våren 2020 togs beslutet att studiestratsstöden finns kvar för 2020. I 
Motala kommun räcker medlen till 29 helårsplatser.   
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Besök från Norges 
utskott för autism och 

tourettes 
 

 

Bona folkhögskola har länge haft kurser för personer med funktionsvariationer. Hela tiden har vi 
haft stort fokus på social inkludering utan stigmatisering vilket har bidragit till en 
mångdimensionell kultur här på hela skolan. En del i det vi kallar för bonaandan! 

Detta har uppmärksammats både lokalt, regionalt och nationellt och nu har vi även nått utanför 
Sveriges gränser. Under 2019 fick vi nämligen besök från det norska utskottet för autism och 
tourettes. De gjorde en studieresa i Sverige med fyra stopp, där Bona var den enda folkhögskolan. 

Med på besöket var Elisabeth Krüger Østbøll, politisk sekreterare på utskottet, Ellen Munkhagen 
som forskar på ungdomar inom AST/NPF som skolvägrar samt Helene Ugelstad som arbetar 
med arbetsfrågor och välfärd. Det blev en väldigt lyckad dag med samtal, spaningsfika med hela 
skolan i coopet och en träff med två deltagare i allmän kurs för personer med 
funktionsvariationer. Under våren presenterade utskottet en rapport där även erfarenheter från 
besöket på Bona redogjordes. 
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Årsredovisning 


