Verksamhetsberättelse
och årsredovisning 2021
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Inledning

Ännu ett år har gått. Ett år som även det präglats av pandemin. Vi kan också återigen konstatera
att vår skola klarat alla utmaningar på ett alldeles utmärkt sätt.
Tack vare vår eminenta personal, från vaktmästare till lärare, administratörer och rektor så
övervinner vi alla hinder. Inget är omöjligt och alla problem hanteras professionellt.
Vi har nu också nått i mål med ett av de uppdrag vi jobbat med ett tag, nämligen flytten från
Svarta gatan in till centrum i Motala. I höst börjar en ny tid för Bona folkhögskola där vi hoppas
att vi blir en central aktör i det demokratiska samhällsbygget.
I horisonten tornar mörka moln upp sig i och med kriget i Ukraina. Även där är skolan beredd att
vara aktör. Vi har en historia av att värna flyktingar, asylrätt och människovärdet. Det tänker vi
fortsätta med.
Ett stort tack till alla som värnar vår skola; styrelse, personal och deltagare, för det gångna året!

Torbjörn Björlund
Ordförande
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Verksamhet
Obegränsad vilja. Obegränsad utveckling.
Verksamhetsåret 2021 har färgats av arbete kring det ”nya normala” som drar nytta av nyvunna
erfarenheter som är nödvändiga för att möta framtidens behov av bildning. Under året har både
personal och deltagare arbetat på olika sätt för att forma tankar om framtidens Bona. Projektet
kom att kallas för ”drömskolan”.
Arbetet inleddes med en ny varumärkesplattform som togs fram av en fokusgrupp med
personalrepresentanter och presenterades för all personal för synpunkter.
Vårt syfte
Med hjärta och engagemang kan vi bidra till kunskapsmässig och personlig utveckling för alla. Vi
är ett alternativ som drivs av att skapa en bättre framtid. Bona kommer från en vänstertradition
och vi värnar om ett samhälle präglat av öppenhet, jämlikhet, medmänsklighet och solidaritet.
Det gör vi genom att…
… se människor,
… bekräfta människor,
… ge förutsättningar för att människor ska stå starkt rustade för framtiden,
… engagera oss i politiska frågor och vara en stark röst som påverkar och förbättrar vårt samhälle.
Vår vision är
Obegränsad vilja. Obegränsad utveckling.
Vår berättelse
Vi må vara en skola, men vi är så mycket mer än så. Visst bygger vår verksamhet på bildning, men
vi gör så mycket mer än så. Det här är vi.
Vår skola är en fri zon, med hjärta, kunskap, värderingar och samhällsengagemang. Våra olikheter
berikar oss och ger nya perspektiv. Tillsammans skapar vi en trygg atmosfär av kunskap och
vänskap, som stärks av att alla som är här verkligen vill vara det.
Vi har integritet med tydliga vänstervärderingar kring öppenhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter
och solidaritet. Vi följer med varje deltagare på en resa, med fokus på en personlig och
kunskapsmässig utveckling. Tillsammans blir vi obegränsade. På samma gång är vi en stark röst
för politisk samhällsförbättring. Vi gör det vi tror på, och litar på att det vi gör är rätt.
Bona verkar, och påverkar, där livet pågår. Nya behov uppstår och växer fram. Som folkhögskola
har vi stor frihet att snabbt ställa om eller förnya oss när omvärlden förändras. Vi är ständigt på tå
för att förutse, förstå, förklara, debattera, utforska och påverka. Det handlar om att lyssna – för
att sen göra. Och vi älskar att göra. För vi vill ligga i täten, och erbjuda den bästa skolan som gör
mest skillnad, för alla som behöver det bäst.
Vår position
En motkraft till likriktning.
En organisation som testar nytt.
En röst för jämlikhet, öppenhet, medmänsklighet och solidaritet.

Nästa steg var att ta fram strategi för påverkansarbete som fastställdes av styrelsen.
Bona har identifierat fyra prioriterade profilområden för påverkansarbetet. De tar avstamp i våra
vänstervärderingar kring öppenhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och solidaritet.
Vi arbetar både proaktivt, med planerade utspel och aktiviteter, och reaktivt, där vi gör
ställningstaganden kring händelser som sker runt omkring oss. Vi bedriver såväl internt som
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externt påverkansarbete och är inte rädda för att vara kontroversiella. Vi gör det vi tror på och
litar på att det är rätt. Våra profilområden är:
•
•
•
•

Ekonomisering av utbildning
Personlig och kunskapsmässig utveckling
Folkhögskolan
Folkbildning/bildning

Arbetet kan göras på många olika sätt, t ex:
•
•
•
•
•

Genom påverkan, lobbyarbete, opinionsbildning, debatt…
Storytelling/berättelser via ”Livet på Bona”
Nyhetsvinklar; egna rapporter, undersökningar, deltagarenkäter
Samarbeten/allianser med lokalsamhälle/samhälle, politiker, organisationer, myndigheter,
likasinnade
I interna led

I början av höstterminen ordnades workshopdagar för all personal och deltagare om drömskolan.
Resultatet av det presenteras senare under rubriken utveckling.
Även detta år har anpassningar för Corona gjorts.
Vi startade vårterminen genom att ordna fysiska möten för nya deltagare i små grupper. De fick
träffa några i personalen och hämta sina datorer. Uppföljning gjordes för de som behövde extra
stöttning för att komma i gång med studierna. Vi fick väldigt goda erfarenheter av deltagare som
redan hade varit med i Bona-kamrater och övergången till reguljära studier blev smidig.
Personalen har skapat god rutin i att ta hand om nykomlingar i detta extraordinära läge. Under
våren skedde arbetet i stor utsträckning i distansläge. Det har dock hela tiden varit möjligt att
komma till skolan för stöd och hjälp utifrån deltagarens behov. Många av deltagarna insjuknade i
covid-19, men ingen smittspridning skedde på Bona. Flera av deltagarna drabbades också av
långtidscovid, men har kunde fortsätta sina studier efter anpassningar. Vårterminsavslutningen
skedde genom träffar i smågrupper i kollektivhusets trädgård för avsked och återlämning av
lånedatorn.
Vid höstterminsstarten var hela personalen vaccinerad men en majoritet av deltagarna hade bara
hunnit få en första dos eller ingen dos alls. Både personal och deltagare hade möjlighet att välja
arbeta på skolan eller på distans. Lokalerna möblerades glest. Under hösten anpassade vi
verksamheten så att möjlighet till hemarbete fanns. Grupper har kommit till skolan varierande
dagar och tider och varit isolerade från så mycket som möjligt. Särskilda procedurer och
utrymmen har funnits för icke vaccinerade. Inga större samlingar organiserades och julfesten
ställdes in, julfika ordnades i smågrupper.
Finansiering för en ytterligare yrkeskurs beviljades av Folkbildningsrådet och under höstterminen
startades en ny kurs ”Digitala spel och community management”. Kursen är också en viktig del i
Bona folkhögskolans arbete för att e-sportscenen ska bli mer inkluderande och jämställd.
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Allmänna kurser
Allmän kurs finns på grundskole- och gymnasienivå. Det finns även inriktningar för
personer med funktionsvariationer och personer som inte har svenska som första 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.
Bona har ett genomgående digitalt arbetssätt. Vi strävar efter att allt innehåll ska finnas digitalt
ifall att deltagaren skulle behöva repetera eller studera hemifrån. Alla studerande får tillgång till
lånedator med hörlurar under studietiden.

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. Under 2021 ser vi en
succesiv förändring till att allt fler som söker till kursen har mycket bristande förkunskaper och
ingen eller kort tidigare skolgång. Då är tillgång till studiestartsstöd viktig för att kunna förlänga
studietiden. Under hösten 21 tog pengarna slut och flera sökanden tvingades att söka
studiemedel. Även där var pengarna slut för det högre bidragsbeloppet. Ännu en gång ser vi hur
systemen inte hänger ihop, ökade platser på folkhögskola följs inte av stöd till försörjning. Många
valde till slut att vänta ett halvt år med studierna för att få möjlighet till studiestartsstöd. Det
innebär ingen svårighet för Bona, då trycket är så stor och vi kan ta in reserver, men
samhällsresurser går till spillo.
Folkbildningsrådet har också lyft fram ett problem som verkar drabba andra skolor, nämligen att
det sker många avhopp då dessa deltagare inte har så lätt med distansstudier. Den bilden stämmer
inte för Bona folkhögskola, våra deltagare har inte bara studerat vidare men också blivit digitalt
delaktiga, någonting som är helt avgörande för att kunna delta i framtidens arbetsliv i en alltmer
digitaliserad värld.
Allmän kurs på gymnasienivå
Kursen är en behörighetsgivande kurs för vidare studier. Det finns möjlighet att läsa in
grundläggande behörighet och/eller särskilda behörigheter i olika ämnen.
Vid behov anpassas kursen till olika inriktningar: Allmän kurs på gymnasienivå, allmän kurs för
personer med funktionsvariationer och allmän kurs med svenska som andraspråk.
Allmän kurs med yrkesinriktning
Kursen är förberedande kurs för att delta i utbildningar inom så kallade jobbspår. Vi förbereder
dig genom att fokusera på språkkunskaper och studieteknik, men också genom att prata om vad
olika yrken innebär.
Kursen har fokus på svenska som andraspråk: läsa, lyssna, skriva, prata och förstå, grammatik.
Samhällskunskap och matematik ingår, så även viss kunskap om lagar och villkor i arbetslivet. I
yrkesinriktning ingår ämnen som etik, människans livsvillkor, hälsa och friskvård, livskvalitet,
grundläggande begrepp inom vård och omsorg, kunskaper om vårdnära service (t ex viss
lokalvård) samt grundläggande kunskaper om utvecklingspsykologi, åldrande, omsorg i livets
slutskede och funktionsnedsättningar.
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Särskilda kurser
Digitala spel och community management
Kursen ger grundläggande kunskaper inom bland annat projektledning och ledarskap, nätverk
och community-skapande, eventplanering, marknadsföring och grunderna i skapandet av digitala
upplevelser. Även sociala hållbarhetsfrågor och värderingsarbete relaterade till spelindustrin och
spelkultur ingår i kursen. Under kursen jobbar deltagarna med verkliga projekt och många av
föreläsarna kommer från spelindustrin, med stor erfarenhet av spel och spelkultur. Kursen är en
terminskurs på 100 % och genomfördes under ht-21.
Marx-kursen och Finanskrisen- ekonomi och politik
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. Kurserna är en termin långa, sker på distans och studietakten är 50%.
Textlabbet
Kursen 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.
Fortsättningskursens exakta innehåll varierar från termin till termin eftersom den tas fram i
samspråk med deltagarna.
Studietakten för båda kurser är 25 procent och varje vecka är det en gemensam träff på Bona eller
digitalt. Resten av tiden gör man själv övningar hemma och arbetar med övrigt studiematerial
med lärarhandledning.
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.
Då många av kursdeltagarna är över 70 år och digital körsång är svårt att arrangera har kursen
varit vilande under vt-21.

Uppdrag
Studiemotiverande folkhögskolekurs
Arbetsförmedlingen har anvisat 29 deltagare till studiemotiverande folkhögskolekurs. Skolan har
utvecklat ett system där SMF deltagaren slussas in på allmän kurs på lämplig nivå, vilket resulterar
i att de flesta fortsätter sedan sina studier efter SMF-kursen.
Motala kommun har köpt utbildningsplats för ungdomar under 18 år för tre personer under
vt-21 och för två personer under ht-21.
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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 till grupper som har störst behov. 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.

8

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 funktionsvariationer 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. Under senaste åren har lönerna justerats genom att höja
lönenivån för alla, men samtidigt justera lönerna så att det inte finns oskäliga löneskillnader i lika
arbeten. Det finns inga löneskillnader eller skillnad i lönespridning som beror på kön. En analys
av löneskillnader mellan likvärdiga arbeten i kvinnodominerade yrken (städ) och
mansdominerande yrken (vaktmästeri) har gjorts och oskäliga löneskillnader har justerats i
likvärdiga arbeten
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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,
jämställdhetsarbete, utvärdering och uppföljning

Veckovisa
arbetsplatsträffar

Sammanfattning av kommande veckan och uppföljning av
föregående vecka

Lärandelag

Pedagogiska råd, planering och uppföljning av kursutvärderingar,
genomförande av utvärdering i slutet av varje termin, resultat och
handlingsplaner
Deltagarnas studieplanering i ett gemensamt underlag, rutiner för
behörighetsgivning uppdateras och följs upp, SeQF
Tillsammans med rektor samordning av ansökningar och
antagningar.

Omdömeskonferenser

Gemensamma riktlinjer för arbetet, underlag och dokumentation

Admingruppen

Rutiner för antagning, intyg, rapportering, arkivering

Mentorsmöten

Kontinuerligt, frågor skickas vidare till andra, ledning eller externa
parter, dokumentation. Studerandepåverkan, gemensam planering
av studieinnehåll och metoder.

Studerandefrågor och
-demokrati.

Mentor tillsammans med rektor. Deltagarna anvisas till
direktkontakt till rektor

Styrelsen

Styrelsens utvärdering av sitt arbete inför stämman

Rektor

Medverkar i omdömeskonferensen och kontrollerar
behörighetsgivning
Följer upp och beslutar i antagningsarbete
Ansvarar för intyg
Ansvarar för rapportering till extern part
Ansvarar för arkivering
Medarbetarsamtal på hösten, lönesamtal på våren enligt
kollektivavtal
Samråd med enskilda medarbetare och deltagare

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 lärandelagen 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.
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Riskbedömning arbetsmiljö: Årliga medarbetarsamtal genomförs. Handlingsplaner skapas och
följs upp. Förändringens fyra rum används som analysinstrument.
Riskåtgärder: Ledningen i samråd med lärandelagen eller i arbetsplatsträff väljer vilka åtgärder
som ska vidtas för att undvika eller reducera riskerna inom samtliga perspektiv.
Resultat

Deltagarutvärdering har gjorts på olika sätt och har fokus på digitaliserat lärande. I början av året
var situationen med corona åter allvarlig, därför arbetade både personal och deltagare hemifrån i
stor utsträckning. 75% av deltagarna upplevde att de hade ganska eller mycket bra
kommunikation kring krav för t ex godkänt närvaro och studieresultat, en signal för att utveckla
former för tätare feedback till deltagarna i mentorsmöten men också individuellt. 88% upplevde
att de hade mycket eller mer stöd av lärarna eller lärarassistenterna i sitt arbete. 96% upplevde att
de fick möjlighet att visa sina kunskaper och 82% angav att de hade goda förutsättningar till
studier i hemmamiljö. De flesta upplevde sig ha studiero men ca 10% blev ofta störda av annat.
De som inte hade goda förutsättningar hemma uppmanades att komma till skolan till specifika
studieplatser som hade ställts i ordning avskärmat och med stora avstånd för att minska risken för
smitta. 70% upplevde att studietakten var lagom, 15% var stressade och 15% tyckte att de hade
kunnat ha högre takt.
Under hösten försvann restriktionerna, men det var fortfarande många som blev sjuka. Då
startades arbetet för drömskolan med syfte att ta vara på de erfarenheterna som vi hade fått under
corona. Utvärderingen följde upp deltagarnas åsikter om hur digitaliserat lärande kan formas
inför framtiden. Deltagarna visa stor uppskattning av att få tillgång varierande former av lärande,
digitala verktyg och plattformar blandat med mer traditionella lärpass. Aktiviteter som kräver
gemenskap efterfrågas av flera, men är en stor svårighet och hinder för lärande för andra. Många
uppskattar och anser det vara naturligt att ha tillgång till studier under stora delar av dygnet,
möjlighet att repetera eller ta igen något man har missat är viktigt för många som har fått prova
på den möjligheten.

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
Folkhögskolans studeranderättsliga råd i tvister mellan studerande och skolan.
Genom ett nytt arbetssätt sker mycket av studerandeinflytande i mentorsgrupper som består av 611 personer, 1 personal och 5-10 deltagare. Mentorsgrupperna träffas varje vecka, och pedagogisk
personal följer arbetet varje dag. Dessa mentorsgrupper ingår i ett större lärandelag, som samlar in
synpunkter och önskemål och justerar arbetet utifrån det.
Oberoende studeranderåd har valts och stöd för att komma igång finns genom personalresurs.
Direktkanal till rektor finns så att enskilda deltagare kan enkelt ta upp klagomål och synpunkter,
ställa frågor och ”bara prata”. Rektor deltar också mentorsmöten utifrån deltagarnas önskan eller
om personal anser det vara nödvändigt.
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Utvecklingsarbete
Lärande i en digitaliserad värld
Folkhögskolan är, kanske mer än några andra utbildningsinstitutioner, en plats där lärandets form
och innehåll är oskiljaktiga. Det stoff som våra deltagare förväntas tillgodogöra sig går inte att
separera, en folkhögskola måste fråga sig ”vilka läromedel och vilka arbetsformer ger bäst träning
och färdighet för det liv som pågår utanför folkhögskolan och kursen”. Det betyder inte bara att
vi behöver sikta framåt utan att vi faktiskt behöver vara i framkant.
Det grundläggande synsättet finns ju redan i det andra av statens fyra syften med stöd till
folkbildningen, nämligen: - att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
Hos oss betyder det att vi alltid haft, och just nu har, en levande diskussion om hur och på vilka
arenor samhällsutvecklingen sker och vad våra deltagare behöver för att kunna göra sig gällande
på de arenorna. Under det senaste årtiondet har det varit fullständigt självklart att den
”spelplanen” i sig själv är digital alldeles oavsett vilka kunskaper, förmågor och åsikter som sedan
är tongivande eller värdefulla på spelplanen.
Därför har Bona ett starkt fokus på ”lärande i en digitaliserad värld” vilket är något annat än
”digitaliserat lärande” och ännu mer något annat än ”digitala läromedel”.
En av de viktigaste, och kanske mest radikala, konsekvenserna av sådant lärande är att kopplingen
mellan lärande, gruppdynamik och det fysiska rummet bryts upp. Begreppet distanskurser måste
alltså förstås som ett svar på ”hur ser framtidens lärande ut” snarare än ett ganska begränsat ”vi
kan hålla kursen på distans”. Här finns mer att göra vad gäller ordval och begrepp, hos oss men
också i samhället utanför. Vi behöver hitta ett professionellt språk som lägger tonvikt vid ”ickerumsbundna relationer” snarare än ”distans” men just nu använder vi de begrepp som är
någotsånär etablerade.
Sammanfattningsvis bedriver vi alltså inte distanskurser eller fjärrundervisning som ett alternativ
till studier på plats utan som en konsekvens av att våra deltagare lever i en värld som, utanför
folkhögskolans väggar, redan består av virtuella rum, virtuella lokaler och virtuella möten.
Den här utvecklingen accelererades av pandemin, både hos oss och i samhället i övrigt, men
precis som för alla andra organisationer och aktörer ser vi att det var just det, en katalysator till
snabbare omställning men inte en grundorsak. Vi hade genomgått samma utveckling även utan
pandemin, men förmodligen väsentligt långsammare.
Drömskolan...
I processen med att forma Bona framåt och skapa en drömskola, bjöds medarbetare och deltagare
in till en workshop för att spåna kring framtidens Bona. Drygt 100 deltagare och 16 medarbetare
engagerade sig i tre övergripande frågeställningar.

Workshopens frågeställningar
1. Beskriv din drömskola. Hur är den och vad gör den till en drömskola?
1. För att Bona ska fortsätta vara en bra och attraktiv skola i framtiden, vad behöver vi...
a) bevara/fortsätta med?
b) utveckla/förändra/göra mer av?
3. Vilka funktioner behöver vi i den fysiska miljön (på̊ plats i skolan)? Till exempel sociala ytor
för att träffas, tysta platser för arbetsro, kreativa ytor etc.
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Summering
Drömskolan....
...fungerar både på distans och på plats.
...är en arbetsplats där valmöjligheter och flexibilitet genomsyrar hela verksamheten.
...sätter individen i fokus ...har struktur
...gör deltagaren till en bättre medborgare i samhället.
...har trevlig, snäll, inlyssnande och förstående personal. ...har en fin gemenskap och teamkänsla.
... har digitala verktyg för all undervisning.
... har rum för både undervisning, sociala möten, studier och kreativt skapande.

”Drömskolan är en flexibel skola som låter mig byta spår i livet om jag känner att jag
tidigare har valt fel. Det är en skola som jag kan gå i på tider som passar mig, min
familj och mitt jobb. Det är en skola som inte är så traditionell.”
Workshopen tog också fram förslag gällande digitalisering, socialt samspel, innemiljön, utemiljön,
omvärldens krav.
Under hösten har vi sedan gjort stora förändringar gällande innemiljön, vi har skapat
aktivitetsbaserade rum för kreativitet, sociala möten, föreläsningar och storsatsat på höj- och
sänkbara stolar och bord även för studerande. Styrelsen beslutade också om flytt till nya lokaler
som bättre kan anpassas till våra framtida behov.
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Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Torbjörn Björlund

Nominerad av
V Östergötland

Ledamöter
Christina Lindh
Anette Böckman
Anders Dahl
Tomas Zanden
Emma Delahunt
Dedjo Engmark
Elisabet Strömfelt

V Östergötland
Kommunal
V Motala
Enskild
Enskild
S Motala
Enskild

Ersättare
Abe Bergegårdh
Rolf Hansson
Nore Tellrot
Ylva Nilsson

V Uppsala län
V Motala
S Motala
V Rottne/Braås

Styrelsemötena har förberetts av AU, bestående av Torbjörn Björlund, Anette Böckman, Tomas
Zandén och rektor. AU har haft månadsvisa möten mellan och i anslutning till
styrelsesammanträdena.
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger 26 mars, 18 juni, 24 september och 10 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. Enstaka besök har gjorts till skolan av styrelserepresentanter men
under 2021 har arbetet skett digitalt p g av Corona.
Lisa Strömfelt har haft uppdrag som ledamot i Arbetsgivaralliansens nomineringskommitté för
utbildning och folkbildning.
Torbjörn Björlund valdes till Arbetsgivaralliansens branschråd utbildning och folkbildning under
2020.
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