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Trots internationella orosmoln befinner 
sig Sverige i en högkonjunktur med 
närmast rekordlåg arbetslöshet. Det 
är givetvis positivt, men för ett studie-
förbund med verksamhet inom många 
olika delar av utbildningsbranschen 
orsakar det problem.

För vår del har det inneburit att 
omsättning och intäkter minskat i 
takt med samhällets efterfrågan på 
utbildning. I kombination med att löner 
och lokalkostnader stigit snabbare än 
ersättningsnivåerna har vi tvingats till 
nedskärningar och besparingar. Många 
aktörer i branschen har haft ett tufft år. 
Flera har redovisat förluster eller gått i 
konkurs.

Långsiktig  
verksamhetsutveckling
Nu arbetar vi hårt och långsiktigt med 
både utveckling och anpassning av kost-
naderna efter verksamhetens storlek. 
Ett exempel är årets omorganisation, ett 
annat alla kreativa verksamheter som 
har gett goda resultat för såväl deltagare 
och elever som för ekonomin.

Här kan det strategiska arbetet med 
att utveckla folkbildningen nämnas, 
liksom arbetet med att nå nya målgrup-
per med vår forskningskommunikation. 
Trots problemen i utbildningssektorn 
har uppdragsutbildningarna haft ett 
bra år med framgångsrika satsningar 
i samarbete med olika folkhögskolor i 
regionen.

Stabil ekonomi ger  
goda förutsättningar
2019 blir ett år med fortsatt fokus på 
förändringsarbete. Två stora uppdrag 
avslutas, vilket gör att vi måste agera för 
att säkerställa en stabil ekonomi som ger 
oss goda förutsättningar att fortsätta 
utföra vårt viktiga arbete med att erbjuda 
möjligheter till livslångt lärande.

Vi satsar på att öka försäljningen inom 
alla verksamhetsområden, inte minst 
folkbildningen där vi behöver återta de 
volymer vi tappat under 2018. Särskilt 
viktig blir vår nya hemsida som lanseras 
i november och bättre driver försäljning 
inom det öppna kursutbudet.

Högt anseende i  
Sifo-undersökning
I höstas fick vi det glädjande beskedet 
att en ny undersökning från Sifo Kantar 
visar att åtta av tio känner till Folkuni-
versitetet och att vi har ett högt anseende 
hos allmänheten. Det gäller särskilt i 
Västsverige där 44 procent har en god 
kännedom och där vi har ett högre anse-
ende än i resten av landet.

Mitt uppe i ett förändringsarbete där 
vi gasar och bromsar samtidigt ger oss 
dessa siffror en bra grund när vi satsar 
framåt på folkbildning och vuxenutbild-
ning som förändrar och ger människor 
ett rikare liv.

Kunskap förändrar.

Högt anseende en bra 
grund när vi satsar framåt
Den rådande högkonjunkturen har slagit hårt mot utbildningsbranschen. Under året har Folkuniversitetet tvingats till nedskärningar och 
besparingar. Men en ny undersökning från Sifo Kantar ger oss en god grund när vi satsar framåt, skriver Martin Bergö och Stig-Olov Blixt. 

Martin Bergö 
Styrelseordförande

Stig-Olov Blixt
Stiftelserektor
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I Fredrika Lagergren Wahlins värld är 
det viktigt att närma sig det omgivande 
samhället. Det är kanske inte så konstigt 
med tanke på att hon är samhällsvetare 
– närmare bestämt doktor i statsveten-
skap och universitetslektor vid Göte-
borgs universitet.

Under sin tid på universitetet har 
Fredrik Lagergren Wahlin haft interna 
ledningsuppdrag och arbetat i gräns-
snittet mellan lärosätet och samhället. 
Sedan 1 januari 2018 är hon vicerektor 
för samverkan, ett uppdrag utan exakt 
arbetsbeskrivning men med många möj-
ligheter. Så, vad innebär det egentligen?

– Samverkan handlar om universi-
tetets roll i samhället. Om att vara en 
intellektuell aktör som står för kritiska 
perspektiv i olika debatter. Det handlar 
också om kompetensförsörjning. Vår 
kunskapsbildning ska vara relevant i 
förhållande till samhällets och arbets-
livets behov. Det är särskilt viktigt för 
professionsutbildningar men gäller 
självklart alla våra utbildningar. 

– En annan dimension är nyttig- 
görande och innovation. Där har vi det 
förträffliga Forsknings- och innova-
tionskontoret som hjälper forskarna att 
ta sina idéer till näringslivet, eller starta 
egna företag.

Bärande idé i demokratiseringen 
av Sverige
En del av universitetets samverkans-
uppdrag, eller tredje uppgiften som det 
också kallas, är folkbildning. Enkelt 
uttryckt en verksamhet där forskarna 
möter allmänheten och presenterar sina 
resultat i populärvetenskaplig form.

– När Göteborgs högskola startade 1891 
var folkbildning centralt. Alla professorer 
och docenter hade i uppdrag att jobba 
utåtriktat och hålla föreläsningar för 
vanliga medborgare.

– Jag kommer själv från en folkbild-
ningsfamilj och tycker att det är otroligt 
viktigt. Jag skrev min avhandling om 
folkhemsideologin och har studerat folk-
bildning som en bärande idé i demokra-
tiseringen av Sverige och Skandinavien. 
Här utvecklade vi en speciell metod som 
lever kvar än i dag: studiecirklar och 
öppna föreläsningar.

Träning i eftertanke  
och diskussion
Fredrika Lagergren Wahlin anser att 
vi ska vara försiktiga med att tänka på 
vår tid som speciell – ”alla tider har sina 
unika förutsättningar”. Men i ljuset av en 
samhällssituation där demokratin och 
den vetenskapliga kunskapen är ifråga-
satta är hon ändå benägen att lyfta fram 
folkbildning som extra viktigt.

– Vi ser olika populistiska gruppering-
ar som sluter upp bakom idéer som inte 
främjar demokrati, yttrandefrihet och 
fri kunskapsbildning. Folkbildningen är 
en del av demokratins förutsättningar. 
I den bemärkelsen är den betydelsefull 
just nu.

– Vi står också i en omställning av 
demokratin som är sammanflätad 
med digitaliseringen. Vi får nya sätt att 
kommunicera som inte alltid är bra för 
det demokratiska samtalet. Det bygger 
inte på snabba klick utan på eftertanke 
och diskussion; förmågor folkbildning-
en tränar oss i. I den meningen är den 
viktigare nu än tidigare.

Folkuniversitetet en given  
samarbetspartner
Ett led i Fredrika Lagergren Wahlins ar-
bete är att stärka samarbetet med Folk-
universitetet, studieförbundet stiftat av 
Göteborgs universitet som hon beskriver 
som den givna partnern i folkbildning.

– Jag verkar för ett utvecklat samar-
bete, till exempel genom en systematisk 

samverkan med verksamheten på Jon-
sereds herrgård. Vi diskuterar också ett 
överordnat avtal som syftar till att fors-
kare som arbetar med folkbildningsin-
satser ska känna till och vara trygga 
med att vända sig till Folkuniversitetet 
om de har idéer kring studiecirklar eller 
föreläsningar.

– Folkuniversitetet gör ett utmärkt 
jobb med att hitta vägar till nya delta-
gare i satsningar som after work med 
forskare och folkbildande filmer i sociala 
medier. Det är bra för universitetet. 
Det hjälper oss att nå ut i staden och 
regionen och låter medborgarna få del av 
våra värden.

Själv är Fredrika Lagergren Wahlin 
gärna ute och föreläser. Men uppdraget 
som vicerektor gör att tiden inte räcker 
till forskning, undervisning och folkbild-
ning. Arbetsuppgifter hon saknar.

– Jag ser mig som universitetslärare 
och längtar efter både forskning och 
undervisning. Jag har fortfarande en 
föreläsning på lärarutbildningen som 
handlar om Wilhelm von Humboldt och 
det klassiska bildningsidealet. Den pas-
sar väl in i mitt uppdrag, så den släpper 
jag inte!

Fredrika Lagergren Wahlin är Göteborgs universitets nya vicerektor för samverkan. I uppdraget ingår att 
stärka universitetets roll i samhället. Nu verkar hon för ett utvecklat samarbete med Folkuniversitetet.

Folkbildning är en del av  
demokratins förutsättningar

  Andreas Åhs       Johan Wingborg

Samverkan
Samverkan, eller tredje uppgiften, är universitets och högskolors uppgift att dela med 
sig av kunskap, vid sidan av de två första huvuduppgifterna utbildning och forskning. 
De historiska rötterna finns i högskolornas offentliga föreläsningar och skriftserier, 
till exempel från den politiska studentföreningen Verdandi i Uppsala. Samverkans-
uppgiften är lagstadgad i Sverige sedan 1977.
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Fredrikas favoritfolkbildare
”Ellen Key! Hon var kontroversiell men 
brann för folkbildningsidéerna och för 
att utforska vad det innebär att vara 
människa.”

Illustration: Ulf Sveningson ur Ellen Key mitt i världen  
(Folkuniversitetets Akademiska Press)



6

Tänk alltid efter före.  
Torbjörn Selin är överlevnadsexpert 
och kursledare på Folkuniversitetet.
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Torbjörn Selin är inte bara kursledare på 
Folkuniversitetet. Han är överlevnads-
instruktör i försvarsmakten, Svenska 
överlevnadssällskapet och sitt eget före-
tag All in Nature SWEDEN. De senaste 
tjugo åren har han utbildat mer än 2 000 
personer. Många som kommer på hans 
kurser är ”vanliga” friluftsmänniskor 
som gillar att vandra, jaga eller fiska.

– De vill ha en bättre back up-kun-
skap om något går snett ute i skog och 
mark. Då kan de känna sig tryggare och 
njuta mer av naturupplevelsen. Andra 
kursdeltagare vill utmana sig själva och 
känna sig aktiva och levande. Att vistas 
i naturen ger en sund närhet till dig själv 
och lär dig leva i nuet, säger Torbjörn 
Selin.

Men det finns också ett ökat intresse 
för överlevnad i ett bredare samhällsper-
spektiv. Det kallas prepping, efter engel- 

skans prepare som betyder förbereda. 
Grundtanken är att bli bättre förberedd 
vid krissituationer och kunna klara sig 
utan samhällsfunktioner som el, vatten 
och internet.

Även myn-
digheterna 
har fokus på 
överlevnad 
och beredskap. 
Försvarsbe-
redningens 
senaste rapport 
betonar att den enskildes ansvarstagan-
de är en viktig del av samhällets samlade 
förmåga att motstå och lindra kriser. 
Och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) skickade nyligen 
ut broschyren Om krisen eller kriget 
kommer till alla hushåll i Sverige.

– Oro i omvärlden, klimathot och 

akuta händelser som skogsbränder och 
översvämningar gör att medvetenheten 
ökar, om att saker faktiskt kan hända 
även här. Man ska inte gå runt och oroa 

sig, men inte heller 
gå med skygglap-
par och räkna 
med att allt löser 
sig vid en kris. Är 
du medveten kan 
du förbereda dig, 
mentalt såväl som 
praktiskt, säger 

Torbjörn Selin.
Det är precis det tänkesättet han vill 

lära ut.
– Praeparatus supervivet är latin 

för ”den förberedde överlever”. Det är 
försvarsmaktens överlevnadsskolas 
ordspråk och summerar min filosofi bra. 
Tänk alltid efter före.

Överlevnadsexperten Torbjörn Selin märker ett ökat intresse för kunskap om hur man överlever i naturen.
– Det är kanske en motreaktion till dagens välordnade, digitala samhälle där vi tar för givet att allt ska  
fungera. Många vill bli vän med naturen och känna sig trygg i den.

Prepping –  
en kurs i tiden

  Fia Erixon       Harald Nilsson

Den förberedde 
överlever.
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After work med forskare är Folkuni-
versitetets och Göteborgs universitets 
senaste populärvetenskapliga satsning. 
Sedan hösten 2017 är det stans skarpaste 
forum för tvärvetenskapliga samtal om 
aktuella, ofta kontroversiella samhälls-
frågor.

Syftet? Att folkbilda om den senaste 
forskningen – genom att flytta ut den på 
krogen.

Frågorna alla pratar om
Samtalen bokas med kort framför-
hållning och marknadsförs via sociala 
medier för högsta möjliga aktualitet. På 
scenen möter publiken såväl professorer 
som doktorander i början av sin forskar-
karriär, men även gästande journalister 
och författare.

Metoo-rörelsen, Donald Trumps första 
år som president i USA, konspirationsteo- 
rier, brexit, flygskam och utvecklingen i 
Göteborg, Kina, Ryssland och Turkiet är 
bara några av de ämnen som diskuterats 
i Pusterviks knôkfulla matsal eller på 
stora klubben under ledning av journa- 
listen Mattias Hagberg.

– Samarbetet med Pustervik är vik- 
tigt. Platsen i kombination med frågorna 
alla pratar om gör att vi delvis lockar  
en publik som inte går på traditionella 
föreläsningar, säger Andreas Åhs,  

kommunikatör på Folkuniversitetet och 
en av upphovspersonerna till after work 
med forskare.

– Människor mellan 18 och 87 kommer 
och lyssnar, frågar, dricker öl, hänger 
kvar och fortsätter samtalet på egen 
hand. Det är otroligt roligt och ett bevis 
på att vi har hittat ett format som funge-
rar och behövs.

Fångar upp det som  
engagerar och oroar
After work med forskare, som blivit upp-
märksammat i både Göteborgs-Posten 
och Djungeltrumman, lockar brett och 
stort. Det har varit fullsatt varje gång. 
Toppnoteringarna är samtalen om me-
too-rörelsen och Kina som drog mellan 
350 och 400 personer.

– Vi var först i Göteborg med ett 
offentligt samtal där metoo diskuterades 
på ett nyanserat sätt, utifrån relevant 
forskning om juridik, sociologi och 
könsrelaterat våld. Det under en period 
då vartenda fikasamtal handlade om 
maktstrukturer, tystnadskultur och 
mediernas roll, säger Andreas Åhs.

– Det är så after work med forskare 
arbetar. Vi fångar upp det som engagerar 
och oroar just nu och erbjuder fakta-
kunskap som motvikt till fake news och 
ryktesspridning.

Fingertoppskänsla för  
det som efterfrågas
Bakom konceptet finns en samman- 
svetsad programgrupp som sedan flera 
år driver en väletablerad serie populär- 
vetenskapliga lunchföreläsningar.  
Gruppen består av Andreas Åhs samt 
Lars-Olof Karlsson och Karl-Fredrik Ahl-
mark, båda från Göteborgs universitet.

– Vi är glada över samarbetet med 
Folkuniversitetet. Vår gemensamma 
satsning på after work med forskare 
har gått långt över förväntan, säger 
Lars-Olof Karlsson, kommunikatör med 
ansvar för utåtriktad forskningskom-
munikation vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten.

– Den stora erfarenhet av publika 
event som finns på Folkuniversitetet 
gör att det finns en fingertoppskänsla 
för det som efterfrågas av den bredare 

allmänheten. Denna, tillsammans med 
ett professionellt marknadsförings- 
arbete, är stora bidragande orsaker till 
att after work med forskare lyckas så 
bra, fortsätter han.

Brännande frågor om demokrati 
och mänskliga rättigheter
Under det kommande året finns planer 
på after work om artificiell intelligens 
– och om religiös och politisk radikalise-
ring med utgångspunkt i den omdebat-
terade frågan om IS-medlemmarna som 
nu återvänder från kriget i Syrien.

– Vi planerar också ett samtal om gam-
la och nya murar. Berlinmurens fall för 
30 år sedan blev en symbol för frihet. Da-
gens murar i USA, Israel och runt ”Fort 
Europa” aktualiserar brännande frågor 
om demokrati, nationalism och mänskli-
ga rättigheter, säger Andreas Åhs.

Folkuniversitetets och Göteborgs universitets satsning på after work med forskare är en publiksuccé. Samtal om 
metoo, brexit och utvecklingen i Kina har lockat hundratals kunskapssugna i alla åldrar till Pustervik i Göteborg.

Publiksuccén som tar  
forskningen till krogen

  Sofia Dersén       Harald Nilsson

Under 2018 besökte 12 253 personer Folkuniversitetets  
populärvetenskapliga föreläsningar i Västsverige.  
Totalt arrangerades 163 föreläsningar i 16 kommuner.

12 253



9

After work med forskare fångar  
upp det som engagerar och oroar 
just nu och erbjuder faktakunskap 
som motvikt till fake news och  
ryktesspridning, säger Andreas Åhs.
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Det innebär i praktiken att Folkuniver-
sitetet har utbildningar till kontakttolk 
fram till juni 2020. Utbildningen sträcker 
sig över två terminer, och från hösten 
2018 går de delvis på distans.

– Vi är glada och stolta över att i hård 
konkurrens ha fått myndighetens för- 
troende för att bedriva den här samhälls- 
nyttiga utbildningen, säger Alexander 
Petrovic, kursansvarig utbildningsledare.

Folkuniversitetet i Göteborg har beviljats statsbidrag från Myndig-
heten för yrkeshögskolan för att genomföra två nya omgångar av 
grundutbildning till kontakttolk.

Ytterligare två om-
gångar kontakttolk

  Andreas Åhs       Harald Nilsson

”Ett pionjärarbete”

Minst en av tio mammor drabbas av 
psykisk ohälsa i samband med gravidi-
tet, förlossning och föräldraskap. Om de 
inte får hjälp med sitt mående kan det få 
konsekvenser, både för mamman och för 
barnet.

Därför satsar Folkuniversi-
tetet och Göteborgs univer-
sitet på att öka kunskapen 
om läsningens betydelse för 
att främja det psykiska och 
sociala välbefinnandet hos 
målgruppen.

Statens kulturråd har 
beviljat medel för att erbjuda gratis läse-
cirklar i kreativ biblioterapi som bidrar 
till forskningen, med start våren 2019. 
Läsecirklarna leds av Maria Pohl, leg. 
psykolog och följs av Cecilia Pettersson 
som är fil. dr. i litteraturvetenskap vid 
Göteborgs universitet och som gör en 

vetenskaplig studie om resultaten.
– Forskning visar att biblioterapi har 

gynnsamma effekter på personer som 
har depression och ångest. Bland annat 
minskar oron och stressen samtidigt 
som självförtroendet och den sociala 

förmågan ökar, säger Cecilia 
Pettersson.

– Läsecirklarna och stu- 
diet av effekterna på den här 
målgruppen är ett pionjär-
arbete. Det är angeläget att 
utveckla nya behandlings-
former, särskilt som den 

psykiska ohälsan påverkar mor-barn 
relationen och kan ge negativa effekter 
på barnet, fortsätter Cecilia Petterson.

Läsecirklarna arrangeras av Folkuni-
versitetet i samarbete med Göteborgs 
universitet och Göteborgs litteraturhus.

Kvinnor som drabbats av psykisk ohälsa efter graviditet och för- 
lossning erbjuds delta i gratis läsecirklar. Målet är att de ska må  
bättre – och att vetenskapligt utvärdera om biblioterapi främjar 
deras psykiska och sociala välbefinnande.

  Andreas Åhs       Emma Zetterlund

Cecilia Pettersson  
är litteraturforskare  
vid Göteborgs  
universitet.

Alexander Petrovic  
är utbildningsledare  
för grundutbildning  
till kontakttolk.

Oron och stressen 
minskar, självför-
troendet och den 
sociala förmågan 
ökar.
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Det hela började med att jag googlade på tolk- 
utbildningar och sedan fastnade för Folkuniver-
sitetets ettåriga grundutbildning. Det är bland 
det bästa jag gjort. Att jobba som kontakttolk är 
ett spännande yrke där jag får hjälpa människor 
att förstå hur det svenska samhället fungerar 
och hjälpa dem i kontakten med exempelvis 
Migrationsverket, socialkontor, skolan, polisen, 
sjukvården och rättsväsendet. Ingen dag är den 
andra lik.

Har utvecklats som individ
Jag känner att jag har utvecklats mycket som 
individ och lärt mig massor om de olika rollerna  
i samhället. I grundutbildningen fick vi lära oss 
det mesta om hur det svenska samhället funge-
rar, om lagar, om äktenskap, om familj. Det här är 
kunskaper som du måste ha för att kunna jobba 
som kontakttolk. Vi fick också mycket praktisk 
träning i olika situationer. Sedan behöver du 
naturligtvis även kunna språket väldigt bra och 
även kunna all terminologi, på båda språken –  
i mitt fall svenska och arabiska.

Hur mycket jobb som helst
Efter grundutbildningen läste jag vidare och är 
idag en auktoriserad tolk. Jag gillar friheten och 
att det händer så mycket olika saker på en dag. 
Det som också är kul är all uppskattning jag får, 
både från de myndighetspersoner som jag träffar 
och de privatpersoner som behöver hjälp. Jag får 
ofta höra: ”Vi hade inte klarat det här utan dig”. 
Och som det ser ut just nu så finns det hur mycket 
jobb som helst. Det känns såklart väldigt bra.

Ahmad al-Sahlei gick Folkuniversitetets grundutbildning till  
kontakttolk och har nu vidareutbildat sig till auktoriserad tolk.

  Hasse Skanse       Harald Nilsson

Jag gillar friheten och att 
ingen dag är den andra lik

Folkuniversitetet beviljades 
starta nio YH-utbildningar i 
Göteborg, Karlstad, Tibro och 
Trollhättan.
Några av de utbildningar som bevilja-
des är Arbetsmiljöingenjör, Trädgårds- 
mästare, Möbelrestaurerare och 
Drifttekniker.

Folkuniversitetet samverkar även 
med Företagsuniversitetet AB som 
beviljats genomföra en YH-utbildning 
till Säkerhets- och trygghetskoordi-
nator.

– Det är glädjande att vi får ett stort 
antal utbildningar beviljade och där-
med stärker vår roll som en stor aktör 
inom eftergymnasial utbildning, 
säger Stig-Olov Blixt, stiftelserektor.

Utöver de beviljade YH-utbildning-
arna hade Folkuniversitetet ett flertal 
pågående YH-utbildningar som också 
startade hösten 2018. Totalt erbjöds 
ett 20-tal utbildningar i regionen.

Nio YH- 
utbildningar
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Carina Grönqvist lever hantverkslivet 
fullt ut på Tibro Hantverksakademi.
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Från radiojournalist  
till möbeltapetserare

Carina Grönqvist arbetade som radio-
journalist och trivdes bra. Men hon ville 
utvecklas och lära sig något nytt. Yrket 
var kreativt för huvudet, men inte för 
händerna. Att gå från att bara 
tänka till att känna och göra 
blev en allt viktigare drivkraft.

– Jag fick en himla lust, helt 
enkelt. Jag kände att det skulle 
vara häftigt att bli riktigt bra 
på något praktiskt. Min man 
föreslog att jag skulle bli mö-
beltapetserare. Ja, varför inte? 
Två dagar senare hade jag sökt till Tibro 
Hantverksakademi, berättar hon.

Carina blomstrar på utbildningen och 
i den speciella atmosfären på skolan där 
traditionellt hantverk möter modern 
innovation.

– Jag lever det fullt ut. Jag vaknar 
på morgonen och funderar på hur jag 
ska lösa den där huvudkudden och den 
där fåtöljen. Tänk om jag skulle ha ett 

läderband där? Så fortsätter 
det hela dagen.

Från omgivningen har hon 
bara fått positiva reaktioner. 
Alla är uppmuntrande och 
många tycker att hon är 
modig.

– Flera har sagt ”Åh, vad 
roligt det låter. Det skulle 

jag också vilja göra”. Fanns det ett friår 
för människor i medelåldern skulle nog 
många må bra av att testa något nytt.

Därför uppmanar hon alla som går i 
sådana tankar att allvarligt undersöka 

möjligheterna och släppa eventuell oro 
över att inte klara av det.

– Ingen orkar stå på topp ett helt 
yrkesliv. Varför det inte är självklart att 
få stänga av och lära sig något nytt mitt 
i livet är obegripligt. Att ge den chansen 
tror jag skulle vara gångbart samhälls- 
ekonomisk och på alla andra vis.

Om sin egen framtid som möbeltapet- 
serare säger Carina att målet med utbild-
ningen på Tibro Hantverksakademi är 
att skapa sig ett annat liv.

– Jag vågar inte slå på stora trumman 
och säga yes, så ska det bli. Men jag är 
helt klart beredd att ge det en ordentlig 
chans.

Från radiojournalist till möbeltapetserare på Tibro Hantverks- 
akademi. Mitt i karriären bestämde sig Carina Grönqvist för att göra 
något helt annat. Nu tycker hon att fler borde ta chansen.

  Andreas Åhs       Kenneth Skoglund 

  Hans-Peter Skoglund 

Hantverkscentrum blir Tibro Hantverksakademi
Folkuniversitetets Hantverkscentrum i Tibro är en av Sveriges främsta utbildare inom möbel-  
och inredningsbranschen. Nu byter skolan namn till Tibro Hantverksakademi.
– Genom att byta namn till Tibro Hantverksakademi sätter vi fokus på våra unika utbildningar och på den kvalitet  
och professionalism som har försett möbel- och inredningsbranschen i Tibro och resten av Sverige med konkurrens- 
kraftig kompetens sedan 1975, säger Marcus Hallberg, biträdande stiftelserektor och marknadschef.

Utbildningarna på Tibro Hantverksakademi bygger på den långa yrkestradition som gjort Tibro till ett av Sveriges  
möbelcentrum. Skolan värnar om kulturarvet samtidigt som den utforskar innovativa sätt att tillämpa traditionella  
tekniker på morgondagens möbel- och inredningsdesign.

Martin Eriksson är lärare på utbildning-
arna till Specialsnickare och Trähant-
verkare på Tibro Hantverksakademi. 
Nyligen fick han besked från Sveriges 
hantverksråd att han är kvalificerad för 
att få Mästarbrevet, det högsta beviset 
på yrkesskicklighet inom ett hantverks- 
yrke.

– Det är en kvalitetsstämpel som är 
en garanti för att man kan sitt arbete. 
Mästartitlar kan värderas olika från 
bransch till bransch, men för oss som 
möbelsnickare har det fortfarande hög 
status, säger Martin Eriksson i en inter-
vju med Nya Lidköpingstidningen.

Martin Eriksson 
får Mästarbrevet

Flera har sagt 
”Åh, vad roligt  
det låter. Det 
skulle jag också 
vilja göra”.



14

Ger studenterna en röst

Göteborgs studentradio K103 fyller 40 
i år. Sedan starten 1979 har stationen 
expanderat kraftigt. Idag sänder den 50 
timmar per vecka över Storgöteborg och 
består av ca 30 redaktioner som produce-
rar program om allt från samhällsfrågor 
till musik och kultur.

Till skillnad från andra universitets-
städer har Göteborg inget campus som 
är en naturlig träffpunkt för studenter-
na. Därför fyller K103 en viktig funktion 
för att samla studenterna och skapa 
möten över institutionsgränserna.

– Våra 140 medlemmar är här för att de 
tycker att det är kul, för att lära sig göra 
radio och göra sina röster hörda, säger 
Margarita Iljin och Oliwer Hägglund som 
båda sitter i styrelsen och till vardags 
pluggar vitt skilda ämnen: molekylär-
biologi och media, estetik och kulturellt 
entreprenörskap.

Kunskapen går i arv genom  
studiecirklar
Sedan många år drivs studentradions 
redaktioner som studiecirklar där kun-
skap om musikläggning, intervjuteknik 
och DJ-mixers går i arv mellan genera-
tionerna.

– Studiecirklarna funkar som en 
fadderverksamhet där den som har varit 
medlem tidigare lämnar över facklan 
och lär den som är ny. Studentlivet är 
cykliskt. Man kommer in, lär sig, blir full-
lärd och går vidare ut i arbetslivet. Det 
är därför studiecirkeln är så bra för oss, 
säger Eva Gustavfsson som är stations-
chef på K103.

Men behövs studentradion i en samtid 
som svämmar över av poddar och där 
musik och annan kultur är tillgänglig 
för alla, överallt, dygnet runt? Det tycker 
K103.

– Vi erbjuder en plattform för 
människor som vill hitta sitt eget 
uttryckssätt. Programmen sänds på en 
frekvens. Det innebär att folk kan sätta 
på radion i bilen och höra dig prata. Det 
tror jag är viktigt, säger Oliwer Hägg-
lund.

Eva Gustavfsson är inne på samma 
spår.

– Mycket har förändrats under student- 
radions 40 år. Idag finns det hur många 
möjligheter som helst, inte minst poddar. 
Men det är fortfarande svårt att bli hörd. 
Som ung och student är det viktigt att 
det finns ett öppet forum där andra kan 
lyssna på det du tycker är viktigt.

Mer tid i etern gör att fler  
kommer till tals
K103 har fått Folkuniversitetets stipen-
dium för fri kunskapsbildning för sitt 
arbete med att ge studenterna möjlighet 
att hitta egna uttryckssätt och göra sina 
röster hörda under demokratiska former. 
Med pengarna kan stationen öka sänd-
ningstiden i etern – och ge fler utrymme 
att komma till tals.

– Vi driver en ideell verksamhet där 
varenda krona betyder jättemycket. 
Stipendiet innebär att vi kan fortsätta 
med det vi gör, känna oss trygga och ge 
bättre hjälp till våra medlemmar. Det är 
stort, säger Margarita Iljin.

K103 Göteborgs Studentradio har blivit medelålders men fortsätter att vara studenternas egna,  
demokratiska röst om allt som de själva tycker är viktigt.

    Andreas Åhs     

Eva Gustavfsson, Margarita Iljin och Oliwer Hägglund

De fick Folk-
universitetets 
stipendium
Årets mottagare av Folkuni-
versitetets stipendium är K103 
Göteborgs Studentradio, Show-
skolan Showstage och Att göra 
skulpturer.
Folkuniversitetets stipendium för fri 
kunskapsbildning delas ut till grupper 
och föreningar som bedriver studiecirk-
lar i Västra Götalands, Hallands eller 
Värmlands län. 

Årets stipendiater är K103 Göteborgs 
Studentradio, Att göra skulpturer och 
Showskolan Showstage i Trollhättan 
som får 10 000 kronor var för att utveck-
la sina respektive verksamheter. 

Juryns motiveringar:

K103 Göteborgs Studentradio tilldelas 
Folkuniversitetets stipendium för fri 
kunskapsbildning för sitt arbete med att 
ge studenter och ungdomar möjlighet 
och utrymme att hitta egna uttryckssätt 
och göra sina röster hörda.

Showskolan Showstage tilldelas Folk- 
universitetets stipendium för fri kun-
skapsbildning för sitt ideella arbete med 
musikalutbildning och produktioner 
där bland annat ungdomar med psykisk 
ohälsa och funktionsvariation får vara i 
nuet, växa och utvecklas.

Att göra skulpturer tilldelas Folkuni-
versitetets stipendium för fri kunskaps-
bildning för sitt angelägna arbete med 
att skapa kulturella mötesplatser för 
att tillgängliggöra, dela och visa konst 
i socioekonomiskt utsatta områden i 
Östra Göteborg.
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Showskolan  
Showstage  
inkluderar alla
Showskolan Showstage arbetar 
ideellt och inkluderande med 
musikalutbildning och produk-
tioner där alla ungdomar får 
chansen att vara i nuet, växa 
och utvecklas.
Tioårsjubilerande Showskolan Show- 
stage i Trollhättan är en ettårig musikal- 
utbildning som startades och drivs av 
Agneta Granqvist. Eleverna tas in via 
audition och utvecklar sina artistiska 
färdigheter i studiecirklar som leder 
fram till en professionell slutproduktion.

– Hörnstenarna är sång, dans och 
drama men de får också lära sig annat 
som händer på och bakom scenen. Med 
kurser i dekor, rekvisita, kostym, ljus, 
ljud och marknadsföring tar vi ett hel-
hetsgrepp om hur man jobbar sceniskt, 
berättar hon.

Bearbetningar av klassiska filmer
Uppsättningarna är Agneta Granqvists 
egna bearbetningar av klassiska filmer 
som Dirty Dancing, En värsting till 
syster, Moulin Rouge, Pretty Woman och 
Hairspray.

– Idén är unik och ger mig frihet att 
ändra och lägga till ny musik och hand-
ling. Publiken ser filmerna framför sig, 

kan replikerna och är med på noterna i 
salongen, säger Agneta Granqvist.

Niklas Karlsson som arbetar i produk-
tionsteamet instämmer.

– Konceptet är en riktig publikdragare. 
Många har en relation till filmerna och 
är nyfikna. Det blir något helt nytt fast 
ändå inte, säger han.

Ser och inkluderar alla människor
Genom åren har Showskolan Showstage 
tagit emot elever med psykisk ohälsa, 
ätstörningar och funktionsvariation. De 
får nu Folkuniversitetets stipendium för 
fri kunskapsbildning för att utveckla sitt 
arbete med de här målgrupperna.

– Många ungdomar mår dåligt och 
kommer med svåra erfarenheter. Jag har 
insett att det inte alltid är givet att pressa 
på, även om vi har en uppsättning att 
förhålla oss till. Stipendiet kommer att 
användas till att utbilda produktionstea-
met och ensemblen i att bli bättre på att 
möta de här ungdomarna, säger Agneta 
Granqvist.

Niklas Karlsson, som själv är synska-
dad, understryker att det inte handlar 
om en särskild satsning på ungdomar 
med funktionsvariation utan om att lära 
sig hur allas kunskaper kan tas tillvara i 
produktionen, givet att de har viljan och 
lusten att utvecklas inom teatern.

– Det är jätteviktigt att vi jobbar 

inkluderande. Showskolan Showstage 
ska se människor som de är, förbi den 
eventuella funktionsnedsättningen och 
inkludera alla lika mycket, säger han.

Värt varenda timma
Arbetet med Showskolan Showstage är 
ideellt och kräver tid, kraft och plane-
ring. Men för Agneta Granqvist är det 
värt varenda timme.

– Ibland kan jag fundera på varför jag 
lägger ner mitt liv och min sin själ i detta. 
Men när jag ser ungdomarna vara i nuet, 
växa, utvecklas och bli som en familj … 
Jag får gåshud bara av att prata om det.

  Andreas Åhs      Anders Pettersson     

Publiken var med på noterna 
när Showskolan Showstage 
satte upp Moulin Rouge.

Agneta Granqvist  
och Niklas Karlsson



16

Skapar kulturella 
mötesplatser i 
förorten

Klara Ström har utbildat sig på KV  
Konstskola, Konstfack och Kunsthøg- 
skolen i Oslo och håller på att etablera  
sig som konstnär. Tillsammans med  

Studiecirkeln Att göra skulpturer 
består av nyutexaminerade 
konstnärer med en vision:  
att skapa kulturella mötesplatser 
för att tillgängliggöra, dela och 
visa konst i socioekonomiskt 
utsatta områden i Göteborg.

Sara Andreasson och Fanny Hellgren 
driver hon studiecirkeln Att göra skulp-
turer som gör allt från matskulptur till 
betonggjutning i en process som bygger 
på att jobba ensam i grupp och ge varan-
dra feedback.

Pengar flyttas från förorten  
till centrum
Flera av studiecirkelns deltagare bor i 
Kortedala i Göteborg, och det är med 
utgångspunkt i de nedskärningar som 
gjorts i stadsdelen som gruppens arbete 
fick en tydlig riktning.

– Vi ser hur pengar flyttas från föror-
ten till områden i centrum. I Kortedala 
har det varit nedskärningar på bibliote-
ket och Kulturskolan är hotad. Samtidigt 
har invånarna engagerat sig, stått emot 
och demonstrerat mot utvecklingen, 
säger Klara Ström.

– Det finns behov av fler kulturella 
mötesplatser där människor kan träffas 
och där det inte är lika höga trösklar som 
på ett galleri eller litteraturhus i centrala 
Göteborg, fortsätter hon.

Tanken på ett offentligt utställnings-
rum tillgängligt för alla började växa 
fram. Snart föddes idén om en utomhus-
utställning. Gruppen hittade den perfek-
ta platsen: utegymmet i Kvibergs Park 
med sina vackra arkitektoniska element 
i trä som härdats av väder och vind.

– Ulrika Eldkrona som är Göteborgs 
Stads projektledare för Kvibergs Park 
var positiv. Hon lät oss pitcha idén och 
nu är vi igång, berättar Klara Ström.

Känsla av friluftsdag
Den första utställningen äger rum den 
24 maj. Förutom kollegorna i Att göra 
skulpturer medverkar konstnärer från 
Prag och Berlin.

– Målet är att skapa picknickstämning 
och känsla av friluftsdag snarare än 
high culture eftersom det är en idrotts-
plats. Kanske bjuda på nyponsoppa. 
Intentionen är att jobba med mysig 
hemkänsla som får förbipasserande att 
stanna till och kika, säger Klara Ström.

Att göra skulpturer har fått ekono-
miskt stöd från Göteborgs Stad och 
Folkuniversitetets stipendium för fri 
kunskapsbildning för sitt angelägna ar-
bete med att skapa kulturella mötesplat-
ser i socioekonomiskt utsatta områden.

– Det är en jättestor hjälp för oss. 
Nästa steg är att starta en ekonomisk 
förening, hitta en lokal och göra detta till 
ett långsiktigt projekt. Fler mötesplatser 
för kultur i det offentliga rummet är en 
demokratifråga, och något vi som konst-
närer själva saknar, säger Klara Ström.

    Andreas Åhs     

AlmaAkademin 
avvecklad

Verksamheten vid AlmaAkade-
min, Folkuniversitetets gym-
nasium i Karlstad, avvecklades 
vid läsårets slut. Avvecklingen 
skedde i samverkan med Karl-
stads kommun.
Folkuniversitetets gymnasium i 
Karlstad, sedermera AlmaAkademin, 
startade för tio år sedan som ett 
estetiskt gymnasium med syfte att 
komplettera det kommunala utbudet.

Gymnasiereformen 2011 innebar 
att alla estetiska program i Sverige 
fick ett minskat söktryck. Detta 
gäller även AlmaAkademin som inför 
höstterminen 2018, trots en omprofi-
lering av skolan, inte fick någon posi-
tiv utveckling av antalet sökande.

Mot bakgrund av detta fattade 
Folkuniversitetets styrelse beslut om 
att det inte längre finns möjlighet 
att bedriva gymnasieutbildning med 
hög kvalitet. Verksamheten avveck-
lades och eleverna flyttades över till 
Karlstads kommun i samband med 
läsårets slut 2018.

– Folkuniversitetet nådde en 
överenskommelse med Karlstads 
kommun och Birgitta Larsson, chef 
för gymnasieförvaltningen. Avveck-
lingen skedde med den gemensamma 
ambitionen att göra det bästa möjliga 
för skolans elever, säger Stig-Olov 
Blixt, stiftelserektor.

  Andreas Åhs 

Konstnären 
Klara Ström 
saknar mötes-
platser för kultur 
i det offentliga 
rummet.
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  Andreas Åhs 

   Carla Orrego Veliz/ 
Göteborg Film Festival

Camilla Ekelöf ny konstnärlig 
rådgivare på Balettakademien

Mads Mikkelsen  
hyllar  
Balettakademien

I sin roll som konstnärlig rådgivare 
kommer Camilla Ekelöf att stötta 
studerande och ledning samt medverka 
i planeringen av innehåll och upplägg 
i kursen Modern dans. Hon kommer 
även att undervisa, koreografera och 
representera yrkeslivet i utbildningens 
ledningsgrupp.

– Jag ser fram emot samarbetet med 
Balettakademiens yrkesdansarutbild-
ning. Efter många år som koreograf och 
konstnärlig ledare får jag nu möjlighet 
att påverka och vara en del av blivande 
dansutövares utveckling.

– Att få vara med och utveckla och 
skapa nya visioner för en spetsinriktad 
utbildning med den moderna samtida 

dansen som mittpunkt är en stor ära. 
Det ska bli så roligt, säger Camilla Ekelöf.

Camilla Ekelöf driver egen konstnärlig 
praktik sedan 25 år och koreograferar 
musikteater, teater och opera för insti-
tutioner som Stockholms Stadsteater, 
GöteborgsOperan, Borås Stadsteater, 
Helsingborgs Stadsteater, Malmö Opera, 
Angereds teater, Folkteatern och Vasa 
Stadsteater.

Under sju år var hon konstnärlig led-
are och koreograf för Regionteater Väst. 
Hon är också en ofta anlitad kursledare, 
gästlärare, coach och mentor i koreogra-
fi, både i Sverige och utomlands.

Världsstjärnan har uthållighet 
och disciplin i ryggmärgen 
sedan tiden på Balettakademien 
Göteborg.

I februari mottog Mads Mikkelsen 
Göteborg Film Festivals hederspris. I en 
intervju med Göteborgs-Posten berät-
tar skådespelaren om hur tiden som 
danselev på Balettakademien i Göteborg 
formade hans karriär.

– Jag är alltid uppmärksam på om 
min rollfigur är snabb eller långsam, lätt 
eller tung. Uthållighet. Och disciplin. 
Det är typiskt för dansvärlden. Något 
som skådespelare inte alls har i samma 
utsträckning. Jag var faktiskt ganska 
chockad första gången jag skulle spela 
teater och de andra kom släntrande en 
kvart för sent till repetitionen med sina 
kaffekoppar. Så gör man inte, tänkte jag. 
Man kommer i tid när man jobbar.

– Att Myndigheten för yrkeshögskolan 
beviljar oss nya starter innebär att vi vet 
vad vi har att göra fram till julen 2024! 
Ett härligt besked, inte minst med tanke 
på att vi precis har flyttat till nya lokaler, 
säger Leif Carlsson, skolchef.

Samtidigt har Skara skolscen fått till 
ett samarbetsavtal med Sparbanksstif-
telsen i Skaraborg värt 2,5 miljoner 
kronor.

– Stödet gör att vi kan jobba kraftfullt 
med verksamhetsutveckling under hela 
den nya beviljandeperioden, säger Leif 
Carlsson.

Arbetet är redan igång. Under våren 
har Skara skolscen ett utbyte med 

utbildningen Project A vid Shakespeare 
Royal Theater i Newcastle.

– Målsättningen är att eleverna ska 
lära nytt, uppleva annan teater och byg-
ga sina egna yrkesnätverk. Ambitionen 
är att varje klass ska få ett internatio-
nellt utbyte under sin studietid.

Nya starter och internationell 
satsning på Skara skolscen
Skara skolscen har beviljats nya starter fram till och med 2023.  
Samtidigt öppnar ett nytt samarbetsavtal för utbyte med teatrar 
runt om i Europa.

Koreografen Camilla Ekelöf är ny konstnärlig rådgivare på  
Dansutbildningen vid Balettakademien i Göteborg.
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Resultaten från årets nöjdhetsenkäter 
inom uppdrag, yrkeshögskola, konst- 
och kulturutbildningar, sfi och komvux 
visar glädjande siffror. I genomsnitt 
anger 90 procent av eleverna att de är 
nöjda eller mycket nöjda med sin utbild-
ning. 85 procent skulle rekommendera 
Folkuniversitetet till en vän. 
     – En av våra övergripande målsätt-
ningar är att 85 procent ska vara nöjda, 
så det är ett bra resultat. Men självfallet 
nöjer vi oss inte med det. Vi siktar ännu 
högre i nästa mätning, säger Marcus 
Hallberg, biträdande stiftelserektor.

Resultatet av upphandlingar varierar, 
men det brukar alltid framgå varför 
någon vinner eller förlorar. I Göteborgs 
Stads upphandling av 
kommunal vuxenutbildning 
har tilldelningsbeslutet inte 
motiverats, och Folkuniver-
sitetet har inte fått någon 
förklaring till varför man 
förlorar verksamheter som har bedrivits 
med framgång i många år.

– Jag är förvånad över bristen på 
transparens och vill betona vikten av att 
kunna svara på medarbetarnas frågor 

om varför vi inte har erhållit större till-
delning i upphandlingen, säger Stig-Olov 
Blixt, stiftelserektor. 

– Vi har blivit kontaktade av 
andra utbildningsleverantörer 
som har samma uppfattning 
som Folkuniversitetet kring 
oklarheterna i upphandlingen, 
fortsätter han.

Mot bakgrund av detta har Folkuni-
versitetet och sju andra leverantörer 
överklagat upphandlingen. Målet kom-
mer att avgöras i kammarrätten.

Folkuniversitetet förlorade framgångsrika utbildningsuppdrag  
i Göteborgs Stads senaste upphandling av kommunal vuxen- 
utbildning. Man har överklagat beslutet mot bakgrund av  
bristande transparens i upphandlingen.

Överklagar  
Göteborgs Stads 
upphandling

  Andreas Åhs       Oskar Allerby

Bra resultat i anseende- och  
attitydundersökning från Sifo
En ny undersökning från Sifo Kantar visar att åtta av tio känner till 
Folkuniversitetet och att organisationen har högt anseende hos 
allmänheten.
Många av de tillfrågade litar på Folkuniversitetet och har ett gott personligt intryck. 
Folkuniversitetet har också ett övergripande gott rykte och får höga betyg på trovär-
dighet, kompetens och oberoende.

De främsta anledningar till att människor är positiva till Folkuniversitetet är 
bra kurser och utbildningar, gott rykte, lärarnas kompetens och det breda utbudet. 
Många anger också att en utbildning på Folkuniversitetet förbättrar möjligheterna 
att få jobb.

– Det är extra glädjande att undersökningen visar att vi har särskilt gott anseende 
i Västsverige. Här har Folkuniversitetet ett anseendeindex som är starkare än snittet, 
säger Marcus Hallberg, biträdande stiftelserektor.

90 procent nöjda deltagare

Förvånad  
över bristen på 
transparens.
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Ann-Sofie Hermansson inledde med 
att berätta om hur hon formats av sin 
bakgrund som industriarbetare på 
Volvo och om de kulturella och språkliga 
krockar hon själv upplevde 
när hon i 30-årsåldern  
började på universitetet.

Därefter talade hon om 
arbetet i Göteborgs Stad 
och sin syn på demokratins 
betydelse för Sverige, Europa och resten 
av världen.

– Demokratin måste försvaras varje 
dag. Det spelar igenom roll om utma-
ningarna kommer från höger, vänster 
eller religionen – demokratin måste 
alltid ha företräde.

Under sommaren och hösten anordnade 
Folkuniversitetet en språkutbildning i 
svenska för doktorander inom ramen för 
ett avtal som upphandlats av Chalmers 
tekniska högskola. Kursen var ett snabb-
spår för personer som snabbt ville lära 
sig språket för att bli en del av samhället 
och kunna undervisa på svenska.

Studierna inleddes med två intensiv- 
veckor på Brahe folkhögskola på Visingsö 
och fortsatte med regelbundna lektioner 
på Chalmers under hösten. Kursen av- 
slutades med en Swedex A2-examen i 
december där 95 procent av deltagarna 
blev godkända.

Ann-Sofie Hermansson framhöll ock-
så hur viktigt det är att möjliggöra ett 
livslångt lärande och svarade på Korta 
vägen-deltagarnas frågor om utbildning, 

integration och arbetsmark-
nad.

– Vi har ett stort behov av 
kompetensförsörjning. Alla ni 
som sitter här i dag är efter-
längtade på den göteborgska 

arbetsmarknaden.
Korta vägen är en förberedande ar-

betsmarknadsutbildning för nyanlända 
akademiker som Folkuniversitetet utför 
på uppdrag av Arbetsförmedlingen och i 
samarbete med universitet och högsko-
lor.

Alla doktorander borde  
ta chansen
Särskilt intryck gjorde veckorna på Vi-
singsö, där sommarklassiker som Öppna 
din dörr och Sommaren är kort gick var-
ma. För Alla Toktarova vid Institutionen 
för rymd-, geo- och miljövetenskap var 
internatet en nyckelfaktor till att kursen 
fungerade så bra. 

– Mitt starkaste minne är miljön och 
landskapet. Det blir ett isolerat system, 
du pluggar och börjar att prata svenska 
snabbare. Första veckan kände jag ”her-
regud, jag kan ingenting”, jag hade ingen 
kunskap alls, men efter den veckan 
började jag att prata … Jag rekommen-
derar alla doktorander att ta chansen 
att gå den här utbildningen om de har 
möjlighet, säger hon.

Ny omgång i augusti
Det finns planer på en fortsättning där 
nya Chalmers-doktorander får chansen 
att plugga svenska samtidigt som de 
njuter av miljön på Visingsö.

– Ing-Marie Blomström och Christina 
Erikson på Folkuniversitetets före-
tagsenhet har gjort en strålande insats 
med koordinering och undervisning. 
Deras kundorienterade arbetssätt och  
de goda resultaten har bidragit till att 
Chalmers är intresserade av fler om-
gångar, säger Jörgen Ottenvall, verksam-
hetschef.

Chalmers har förlängt avtalet med 
Folkuniversitetet ytterligare ett år.

Ann-Sofie Hermansson, tidigare ordförande för kommunstyrelsen 
i Göteborg, mötte deltagare från Korta vägen för utländska akade-
miker i ett samtal om demokrati.

Chalmers-doktorander gick Folkuniversitetets uppskattade  
intensivkurs i svenska på Visingsö. 95 procent klarade examen.

”Demokratin måste 
försvaras varje dag”

Succékurs i svenska på Visingsö

  Andreas Åhs       Sofia Dersén

   Andreas Åhs       Chalmers tekniska högskola

Efterlängtade på  
den göteborgska  
arbetsmarknaden

Alla Toktarova är doktorand  
vid Chalmers.
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    Andreas Åhs     

Att det råder lärarbrist i den svenska 
skolan är ett välkänt och omdebatterat 
faktum. Att införa lärarassistenter är en 
alltmer efterfrågad lösning på proble-
met och både Socialdemokraterna och 
Liberalerna gick till val med löften om 
miljardsatsningar.

I Göteborg finns det en bred majoritet i 
kommunstyrelsen för att testa läraras-
sistenter. Här är arbetet redan igång, och 
sedan i höstas anordnar Wendelsbergs 
folkhögskola och Folkuniversitetet en 
ettårig yrkesutbildning som blandar 
teori med praktik på olika skolor.

Av 30 elever har 22 fullföljt den första 
utbildningsomgången. Tio har fått an-
ställning på olika skolor i Göteborg med 
omnejd och flera andra har jobb på gång. 
En andra utbildningsomgång pågår och 
det finns planer på ytterligare en start 
hösten 2019.

– Det finns frågetecken kring kom-

munens budget och otydlighet kring ett 
rikstäckande beslut. Vi för just nu dis-
kussioner med Arbetsförmedlingen och 
Folkbildningsrådet om en tredje utbild-
ningsomgång, säger Jörgen Ottenvall, 
verksamhetschef på Folkuniversitetet.

En pedagog räcker inte till
En som ser stor potential i yrkesrollen 
och tycker att politikerna borde satsa 
är Hadieh Shamsi som går utbildningen 
just nu. Hon är övertygad om att lärar- 
assistenter behövs för att hjälpa eleverna 
att uppnå lärandemålen. 

– I Sverige är skolan inkluderande, 
vilket betyder att det kan finnas olika 
behov i ett klassrum. En enda pedagog 
kan inte svara på allas behov, du räcker 
bara inte till. Då är det många elever, 
många personer som ska bygga Sveriges 
framtid, som vi missar, säger hon i en 
intervju med ETC Göteborg.

Den första kullen lärarassistenter har tagit examen i Göteborg. 
Det finns en stark efterfrågan på arbetsmarknaden och många har 
redan fått jobb.

Nyutbildade  
lärarassistenter  
får jobb direkt
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Folkuniversitetet vann  
Studium Cup 2018
Folkuniversitetets fotbollslag vann den åtråvärda bucklan 
när Studium Cup firade 10 år.
Att ha roligt tillsammans är en grogrund för så mycket mer, och det är 
också idén bakom Studium Cup, en fotbollsturnering för studerande inom 
Göteborgs Stads vuxenutbildning, som arrangerades för tionde året i rad.

I år vann elever från Folkuniversitetets sfi-utbildning den åtråvärda 
bucklan framför lag från Studium, Hermods, Eductus, ABF, Sveas och 
Cuben. 

– Fotboll är världens största idrott och förenar alla, oavsett kön, etnici-
tet, ålder, språk, utbildning och religion. Grattis till alla spelare och tack 
till alla som hejade på oss. Tack för all glädje och allt hopp, säger Margareta 
Bjurström, sfi-lärare på Folkuniversitetet.

En enda pedagog 
kan inte svara på 
allas behov, säger 
Hadieh Shamsi 
som utbildar sig 
till lärarassistent.
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Sfi med värdegrundsinriktning – 
är det möjligt?

Det finns en seglivad myt som säger att 
det är lugnt i sfi-klassrummet så länge 
läraren undviker de tre tabuområdena 
sex, religion och politik. Samtidigt 
står det i läroplanen att vuxenutbild-
ningen ska främja förståelse för andra 
människor och skapa möjlighet till 
samtal om värderingar.

Många undviker  
värdegrundsfrågor
Går det att förena värdegrundsarbete 
med ordinarie undervisning mot kurs-
målen? Sfi-lärarna Hanna Damber, Karin 
Håkanson, Linnea Martinsson, Ulrika 
Haglund och utbildningsledaren Osborn 
Bladini blev nyfikna och beslutade sig 
för att starta ett projekt och ta reda på 
om det är möjligt.

– Många lärare undviker värdegrunds-
frågor i sfi-klassrummet. De är helt en-
kelt rädda att de inte ska kunna hantera 
situationen när de väl har lyft av locket, 
säger Osborn Bladini.

Skapa fristad för ordet
Han berättar att ett av målen var att 
eleverna skulle få träna språkliga 
färdigheter i kombination med att de 
reflekterade kring förståelse för andra 
människor och tränade sin förmåga till 
inlevelse.

– Projektet vill också skapa en fristad 
för ordet. Det gällde att få eleverna att 
våga ta ställning och visa vad de tycker, 
men ändå förmedla respekt för andras 
åsikter.

Roligt och spännande
Med facit i hand anser de att värde-
grunds-sfi fungerar. Det är dessutom 
roligt och spännande förutsatt att några 
enkla regler följs. 

Vid en konferens i maj presenteras tio 
punkter för att lyckas. I samband med 
det publiceras även temahäften med 
lektionsförslag som kan laddas ner av 
intresserade sfi-lärare runt om i landet.

Värdegrunds-sfi är ett samverkans-
projekt mellan Göteborgs Stad och 
Folkuniversitetet.

Projektet drevs under 2018 med medel 
från Göteborgs Stad Arbetsmarknad och 
Vuxenutbildning samt Jämlikt Göte-
borg.

Medan samhällsdebatten surrar av värdegrundsfrågor kopplade till flyktingar och invandrare ägnar 
sfi-lärarna all tid i klassen åt svensk grammatik. Sant eller osant?

Folkuniversitetet vann  
Varberg kommuns upphandling 
av utbildning i svenska för  
invandrare.
Avtalet innebär att Folkuniversite-
tet bedriver svenska för invandrare 
genom lärarledd undervisning på 
dag- och kvällstid, flexibla studier och 
distansutbildning efter behov. 

– Anbudet hade ett tydligt kva-
litetsfokus. Det är kul att Varbergs 
kommun uppskattar vårt upplägg 
som baseras på vår långa erfarenhet 
av svenska för invandrare, säger 
Elisabeth Andreasson, upphandlings-
chef.

Folkuniversitetet bedriver i dag 
svenska för invandrare, kommunal 
vuxenutbildning, kurs- och föreläs-
ningsverksamhet samt YH-utbild-
ningar i Varberg.

Utbildningen i svenska för invand-
rare startade den 6 augusti 2018.

Sfi-leverantör  
i Varberg

  Andreas Åhs       Harald Nilsson

Osborn Bladini, Ulrika Haglund, Karin Håkanson, Linnea Martinsson och Hanna Damber.
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  Andreas Åhs       Martin Rörberg

Att vår hjärna är otroligt komplex kän-
ner nog alla till. Men visste du att det går 
att påverka hjärnans hälsa, utveckling 
och kapacitet bara genom att röra på 
sig?

Jenny Nyberg är hjärnforska-
re vid Göteborgs universitet 
och aktiv i Brain Athletics, 
en ideell förening som arbe-
tar med att sprida kunskap 
om sambandet mellan 
motion, hjärnhälsa och 
kreativitet.

Hennes forskning visar att 
vi av egen kraft kan bromsa de 
negativa effekterna av hjärnans 
åldrande genom att vara fysiskt aktiva.

– Regelbunden konditionsträning 
har störst effekt. Men man behöver inte 
springa några maratonlopp. Det räcker 
att gå raska promenader eller göra något 
man tycker är roligt, till exempel dansa, 
simma eller cykla, säger hon.

Viktigt att kommunicera  
forskning till allmänheten
I en ny film från Folkuniversitetet  
som har setts av fler än 50 000 berättar 
Jenny Nyberg om hoppfulla forsknings-
rön med potential att leda till föränd-
ring i många människors liv.

– Jag tycker det är viktigt att komma 
ut med kunskap till allmänheten om 
hur man kan behålla sin hjärnhälsa och 
sina hjärnfunktioner genom livet. Det 
görs mycket bra forskning men kommu-
nikationen ut till samhället är tyvärr 
inte alltid så stor, säger hon.

Filmen är den fjärde delen i Folk-
universitetets Vet du vad-serie; 

en satsning på filmer som be-
rättar om aktuell forskning 
på ett engagerande och 
lärorikt sätt.

Under året har det även 
producerats en film med 

Sara Landström, docent 
i psykologi vid Göteborgs 

universitet. Landström har 
granskat förhören med de miss-

tänkta i Kevin-fallet. I filmen berättar 
hon om barns utsatthet i rättsprocesser 
och de tragiska följderna av förhör som 
inte är vetenskapligt förankrade.

Se alla filmerna på  
folkuniversitetet.se/forskare-pa-film

Hjärnan mår bra  
när vi rör på oss
Hjärnforskaren Jenny Nyberg berättar hur du påverkar din hälsa 
med fysisk aktivitet i ny film från Folkuniversitetet.

Jämställt föreläsningsutbud

Folkuniversitetets ska ha en bred repre-
sentation i sitt utbud av forskningsföre- 
läsningar. Inte bara 
avseende akademiska 
ämnesinriktningar utan 
också genus, ålder och 
andra faktorer.

Under 2018 arrange-
rades 163 föreläsningar 
i regionen. Av 244 
medverkande var 121 
kvinnor och 123 män. Det betyder att 

den positiva trenden från åren 2016 och 
2017 då genomsnittet låg på 50/50 håller 
i sig. 

– Det är roligt att representationen 
fortsätter att vara så jämn. Det stärker 
legitimiteten att många olika röster 
kommer till tals. Bredden öppnar 
också för att nya målgrupper hittar till 
Folkuniversitetet, säger Andreas Åhs, 
kommunikatör med ansvar för regional 
och nationell samordning av forsknings-
kommunikation.

  Andreas Åhs     

Café Glashuset drivs som ett socialt 
arbetskooperativ med stöd från GF Sak, 
Göteborgs Förenade Sociala Arbetskoo-
perativ. 

– GF Sak är en paraply- och resurs- 
organisation för elva sociala företag i  
Göteborg, berättar Marie-Louise Berg-
dahl, samordnare på GF Sak som hjälper 
caféet att komma igång.

– Vi jobbar i huvudsak med arbets- 
integrering och vår affärsidé är dels att 
sälja en produkt eller tjänst, dels att ge 
människor som står långt från arbets-
marknaden ett jobb och möjligheten att 
själva styra över sin tillvaro och vara 
delaktiga i samhället, fortsätter hon.

Ekologiskt och närproducerat
Caféet har ett samarbete med en konsult 
inom restaurang- och cafénäringen  
som tidigare har stöttat dem kring en 
inhouse-restaurang på Social resurs- 
förvaltning i Göteborgs Stad.

Inför öppningen av Café Glashuset 
anlitades konsulten igen, och det är hon 
som har satt ribban för att caféet ska få 
ett bra samarbete med Folkuniversitetet 
och kunderna i huset. 

Vad gäller utbudet kommer Café  
Glashuset att erbjuda ekologiskt, när- 
producerat och en meny som till stor  
del är säsongsbetonad. 

– På våren och hösten kommer vi 
bland annat att ha soppor och fyllda 
pitabröd till lunch. Under sommaren 
kompletterar vi med sallader och wraps, 
säger Marie-Louise Bergdahl.

Ekologiskt och säsongsbetonat  
på Café Glashuset

Vid årsskiftet öppnade nya Café Glashuset i Folkuniversitetets  
lokaler på Norra Allégatan 6 i Göteborg.
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Utställningen Ragnvald Blix – kari- 
katyrtecknaren som utmanade Hitler 
visades på Arbetets museum 12 maj– 
14 oktober. Bilderna och texterna i 
utställningen är hämtade ur boken 
med samma namn, skriven av Rikke 
Petersson och utgiven av Folkuniver- 
sitetets Akademiska Press.

– Att få visa de starka och uppkäf-
tiga motbilder Ragnvald Blix vågade 
göra och som Torgny Segerstedt och 
många andra redaktörer i Europa val-
de att publicera, är att än en gång visa 
att vi kan lära oss av historien, säger 

Carina Milde, intendent, EWK-muse-
et, Arbetets museum.

– Nu när det fria ordet är under at-
tack och auktoritära ideologier är på 
frammarsch har Blix’ konstnärskap 
återigen blivit högaktuellt. Vi har alla 
något att lära av hans klarsynthet 
och civilkurage. Det är därför viktigt 
och glädjande att EWK-museet väljer 
att ställa ut hans politiska karikaty-
rer, säger Andreas Åhs, redaktör för 
boken och kommunikatör på Folk- 
universitetet Göteborg.

Arbetets museum ställde ut  
Ragnvald Blix
Ragnvald Blix drev en envis kamp mot fascism och nazism  
under den första halvan av 1900-talet. Under året ställde  
Arbetets museum i Norrköping ut hans illustrationer. Utställ-
ningen baserades på boken Ragnvald Blix – karikatyrtecknaren 
som utmanade Hitler, utgiven av Folkuniversitetets Akademiska 
Press.

  Andreas Åhs       Leopard förlag

Lugnare än en klubb, men livligare än ett samtal på biblioteket.  
Folkuniversitetet är med och arrangerar Talk is Cheap som tar  
musik och populärkultur på blodigt allvar.
Talk is Cheap är en låt. Av Miley Cyrus, Mr Vegas, Keith Richards, Snak The Ripper, 
Chet Faker och många fler. Det är också namnet på en ny klubb. Eller seminarieserie. 
Ett rum där musik och populärkultur tas på blodigt allvar.

– Idén är enkel. En bok, en film eller ett verk och dess upphovsperson. En intervju 
och ett samtal med forskare, journalister och kulturpersonligheter. Musikerna Songs 
of Boda och Gus By Heart står för musikinslagen, säger Olav Fumarola Unsgaard som 
är förlagsredaktör, kulturjournalist och personen bakom konceptet.

– Det handlar om att värna den kvalificerade kultur- och musikjournalistiken på 
scen i barmiljö och samtidigt skapa god underhållning, fortsätter han.

Ett av årets tre tillfällen handlade om 1968. Utgångspunkten var sociologen Håkan 
Thörns bok 1968 – revolutionens rytmer. På scen fanns även journalisten Ina Lund-
ström och den legendariske Nationalteatern-basisten Nikke Ström som berättade om 
egna, något vaga minnen av frijazz och husockupationer.

– Samtalet var lättsamt och vindlande. Mycket handlade om musiker som Nina Si-
mone, James Brown och MC5 men även om medborgarrättsrörelsen och studentpro-
testerna som dominerade det politiska samtalet, berättar Olav Fumarola Unsgaard.

Talk is Cheap arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet och Pustervik, Göte-
borgs främsta live- och klubbscen.

– Folkuniversitetet och Pustervik är proffsiga, stödjande, samtidsinriktade och har 
bra nätverk så planen är att fortsätta under 2019, säger Olav Fumarola Unsgaard.

Kulturjournalistik  
i klubbformat

Ekologiskt och säsongsbetonat  
på Café Glashuset
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Torbjörn Lundh  
utsedd till vicedekan

Torbjörn Lundh, biträdande professor i biomatematik och suppleant i Folkuniversitetets styrelse  
är ny vicedekan för Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Länge leve demokratin!

Den allmänna och lika rösträtten firar 100 år i Sverige. Men vilka processer 
ledde fram till riksdagsbeslutet, vilka var det som arbetade för rösträttsfrå-
gan och vilka utmaningar står demokratin inför i dag?

Det lär man sig allt om i Rösträttens århundrade som är en nyutgiven, 
populärvetenskaplig antologi med texter av 
statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, 
medieforskare, genusvetare och konstvetare.

Redaktörerna bakom den rikt illustrerade 
boken är Ulrika Holgersson och Lena Wäng-
nerud, professor i statsvetenskap vid Göte-
borgs universitet och ledamot i Folkuniversite-
tets styrelse.

– Det är lätt att glömma bort att det var en 
kamp som pågick under lång tid innan vi fick 
allmän och lika rösträtt i Sverige. Kvinnors 
kamp skiljde sig från männens för att kvinnor-
na hela tiden fick höra att de skulle vänta. Till 
slut fick de nog och bildade sin egen organisa-
tion, LKPR, berättar Lena Wängnerud.

Rösträttens århundrade presenterades vid 
ett seminarium i riksdagen den 17 december.

  Andreas Åhs       Oskar Allerby

  Andreas Åhs       Oskar Allerby

”Var är forskningen i de  
politiska manifesten?”
I en debattartikel i Svenska Dagbladet på valdagen uppmanade 
Folkuniversitetet och 60 andra organisationer blivande regering att 
bättre förankra politiken i fakta och forskning.
I debattartikeln föreslogs fler systematiska sammanställningar av forskningsbaserad 
kunskap, att reformer bör ha stöd i tillgänglig forskning och att forskare bör upp-
muntras att samverka med det omgivande samhället.

Det som lockar med uppdraget är att 
kunna bidra till nya samarbeten, både 
mellan institutioner inom fakulteten och 
externt med olika samhällsaktörer.

– Vi sitter på en enorm kollektiv 
kompetens som har potential att göra 

verklig skillnad om vi samarbetar, säger 
Torbjörn Lundh i en intervju på Göte-
borgs universitets hemsida.

På senare tid har Torbjörn Lundh arbe-
tat tillsammans med kärlkirurger, något 
som gett upphov till en rad innovationer.

Hans problembaserade forskning har 
bland annat tagit honom till Stanford 
University, världens tredje mest presti-
gefyllda universitet efter Oxford och 
Cambridge.

Lena Wängnerud
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Årsredovisning
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet, 
857200-6313, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Uppgift inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Ur stiftelsens stadgar:

Stiftelsen verkar i nära anknytning till universitet och högskola och är fristående 
i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Stiftelsens uppgift är 
att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera 
forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla 
öppet studiearbete. Stiftelsen ser som en viktig angelägenhet att pröva nya former 
och metoder inom folkbildning och vuxenutbildning samt att verka för en ökad 
internationalisering av studiearbetet.

Stiftelsen är ett studieförbund som har sitt geografiska verksamhetsområde i västra 
Sverige. Stiftelsen är sedan 2017 moderbolag för FU Göteborg AB (556330-1844). Då dot-
terbolaget varit vilande under året har det inte upprättats någon koncernredovisning 
enligt 7 kap 3a§ ÅRL.

Stiftelsen främjar sitt ändamål genom tre  
verksamhetsområden inom utbildning
Folkbildning utgörs av en omfattande verksamhet i form av studiecirklar och kulturpro-
gram. Stiftelsen erbjuder kurser och föreläsningar riktade mot allmänheten via kurs- 
program och hemsida. Dessutom har stiftelsen folkbildningsverksamhet i samarbete 
med föreningar och kulturinstitutioner.

Uppdragsutbildning omfattar ett stort antal utbildningar för Arbetsförmedlingen 
samt utbildningar för kommuner, till exempel svenska för invandrare (sfi) och kommu-
nal vuxenutbildning. Stiftelsen genomför även viss personalutbildning för företag och 
organisationer.

Skolor omfattar utbildningsformerna kompletterande utbildningar, konst- och 
kulturutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Stiftelsen är även huvudman för 
gymnasieskolor i Karlstad och Trollhättan.

Under 2018 har nettoomsättningen i stiftelsen uppgått till 329 miljoner kronor (351 
miljoner kronor). Stiftelsen har haft ett svagt ekonomiskt år och redovisar ett negativt 
resultat med  -12,3 miljoner kronor (-0,6 miljoner kronor). Under året har flera verk-
samheter lagts ned eller avvecklats, bland annat gymnasiet i Karlstad. Trots att stora 
ansträngningar gjorts för att minska kostnaderna i verksamheten har avvecklingarna 
därför bidragit till ett underskott i resultatet. Stiftelsen har genomfört en omorganisa-
tion under 2018.

Utveckling av stiftelsens verksamhet, resultat och ställning
     Belopp i Tkr

 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning 328 833 351 277 355 714 376 461 369 617

Rörelseresultat -12 383 -2 360 -14 208 -6 099 8 269

Årets resultat -12 264 -641 -13 883 -4 889 9 343

Balansomslutning 70 476 90 919 91 484 112 894 117 941

Likviditet % 134 160 151 168 188

Soliditet % 43 47 47 51 53

Avkastning på eget kapital % -34 -2 -28 -8 16

Avkastning på totalt kapital % -15 -1 -14 -4 8

För definitioner, se redovisnings- och värderingsprinciper.

 

Eget kapital 
 Dispositionsfond Övriga fonder Balanserad vinst Årets resultat

Vid årets början 12 500 000 1 070 000 29 581 541 -641 292 
Disposition av fg. års resultat         
Balanseras i ny räkning     -641 292 641 292 
Avsättning   30 000 -30 000   
Utdelning Stipendiefond   -30 000     
Årets resultat       -12 264 138

Vid årets slut 12 500 000 1 070 000 28 910 249 -12 264 138

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsen har under året arbetat med att förtydliga mål och handlingsplaner. Syftet är 
att tydliggöra stiftelsens färdriktning och göra personalen delaktig i uppfyllandet av 
stiftelsens målsättningar. 

Under året har stiftelsen fortsatt varumärkesarbetet i regionen genom interninforma-
tion och marknadskommunikation.

Inom folkbildningen har stiftelsen genomfört ett omfattande kvalitetsarbete av studie-
cirkelverksamheten. Detta har då resulterat i en minskad volym av folkbildnings- 
timmar, som uppgått till ca 270 000 omräknade bidragstimmar. Stiftelsen har en 
stipendiefond som syftar till att främja och stimulera gruppers och föreningars arbete 
med fri kunskapsbildning. Denna har i enlighet med stiftelsens stadgar delat ut stipen-
dier under året.

Arbetet med verksamhet för asylsökande på uppdrag av Folkbildningsrådet har fort-
satt under året. Det har bedrivits i form av studiecirklar i svenska och samhälls- 
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orientering. Det har också genomförts kurser i vardagssvenska för målgruppen. Verk-
samheten har finansierats med statsbidrag och rapporterats till Folkbildningsrådet. 

Inom uppdragsutbildning har stiftelsen samverkat med övriga stiftelser inom Folk- 
universitetet i en organisation för nationella upphandlingar. Flera av de upphandlingar 
som stiftelsen deltagit i har blivit överklagade av såväl stiftelsen som andra intres-
senter under året varför läget är oklart kring utfallet av flera sådana upphandlingar. 
Arbetet med avveckling av vissa verksamheter för Arbetsförmedlingen har inletts  
under 2018. Stiftelsen har på ett framgångsrikt sätt fördjupat samarbetet med flera 
olika folkhögskolor i regionen riktat mot målgruppen nyanlända.

Inom skolverksamheten har stiftelsen cirka tjugo stycken olika yrkeshögskoleutbild-
ningar i regionen. Dessa har haft vissa svårigheter att rekrytera och behålla elever på 
grund av den rådande högkonjunkturen. Inom stiftelsens utbildningar i kommunal 
vuxenutbildning för Göteborgs Stad har det gjorts en upphandling under slutet av året. 
Stiftelsen har endast vunnit en mindre andel av denna och övriga delar kommer därför 
att avvecklas under 2019.

Förväntad framtida utveckling
Den högkonjunktur Sverige befinner sig i innebär att behoven av arbetsmarknads-
utbildning, yrkeshögskole- och kommunal vuxenutbildning minskar. Etablering av 
nyanlända på arbetsmarknaden får dock den motsatta effekten och gör att stiftelsen 
sammantaget ser positivt på behovet av utbildningar under 2019. 

Bedömningen är att omsättningen inom folkbildning och öppna kurser ligger kvar 
på nuvarande nivå. Målsättningen enligt stiftelsens verksamhetsplan för 2019 är att 
genomföra 300 000 omräknade folkbildningstimmar där den öppna programverksam-
heten ska utgöra en betydande andel på de orter där stiftelsen har lokalkontor. 

Inom folkbildningen kommer stiftelsen även under 2019 att dela ut stipendier till grup-
per och föreningar för att främja fri kunskapsbildning.

Inom uppdragsutbildning kommer flera upphandlingar för stat, kommuner och lands-
ting att genomföras under året. Målsättningen är att stiftelsen kommer att fortsätta 
att tillhandahålla och utveckla utbildningar åt dessa i regionen.

På skolsidan kommer stiftelsen att fortsätta bedriva en stor verksamhet inom yrkes-
högskolan. Stiftelsen har ansökt om och beviljats flera nya yrkeshögskoleutbildningar 
med start 2019.  Stiftelsen är också underleverantör för flera yrkeshögskoleutbildningar 
i Varberg. 

Stiftelsen har ansökt om och beviljats tillstånd att starta nya gymnasieskolor. Dessa 
kommer dock inte att startas under 2019. 

För att minska underskottet i verksamheten har stiftelsen genomfört ytterligare 
besparingar i budgeten för 2019. De ansträngningar i form av neddragningar på såväl 
personal- som lokalsidan som stiftelsen har gjort för att förbättra ekonomin blir ett 
avstamp inför de kommande åren.  

För att öka kvaliteten och effektivisera verksamheten pågår ett gemensamt arbete med 
de andra regionerna inom Folkuniversitetet för att utveckla flera nya IT-system.

Styrelsen bedömer att omsättningen kommer att minska kraftigt under 2019. Det är 
därför risk att resultatet under 2019 också blir negativt. Styrelsen bedömer dock att det 
finns en fortsatt stor efterfrågan på offentliga uppdrag, skolverksamhet och utbild-
ningar för asylsökande under 2019.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Stiftelsens verksamhet är beroende av politiska beslut och andra omvärldsfaktorer, 
såsom den internationella konjunkturen och flyktingströmmarna. 

Stiftelsens skattestatus som tidigare år (2015) varit föremål för utredning hos Skatte-
verket har blivit bedömd som skattepliktig. Då stiftelsens redovisade förluster under 
åren 2015–2018 saknar frågan emellertid finansiell betydelse i årets bokslut.

Icke finansiella upplysningar
Stiftelsen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en inkluderande kultur som ger alla 
anställda en känsla av tillhörighet. Stiftelsen arbetar aktivt för en god arbetsmiljö med 
bra ledarskap och goda möjligheter till kompetensutveckling. Det eftersträvas mång-
fald inom alla verksamheter vilket leder till att stiftelsen på ett framgångsrikt sätt kan 
möta olika människor och gruppers behov av utbildning och utveckling. 

Tjänstemän omfattas av kollektivavtal mellan Unionen respektive Akademikerför-
bunden och IDEA. Cirkelledare, lärare och andra pedagoger omfattas av kollektivavtal 
mellan Lärarnas Samverkansråd och Folkbildningsförbundet. Båda kollektivavtalen 
ger en förmånlig tjänstepension enligt ITP.

Under 2018 har stiftelsen fortsatt ta fram processer och styrdokument för ett systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. En arbetsmiljöutbildning omfattande tre dagar är obligatorisk 
att genomföra för chefer med personalansvar. Fackliga förtroendevalda och skyddsom-
bud inbjuds också att delta i utbildningen.

En medarbetarundersökning genomfördes i februari 2018 med en svarsfrekvens på  
85 %. Analys och åtgärdsplaner kommer att hanteras på olika nivåer i verksamheten. 

Hållbarhetsrapport
Stiftelsen avlämnar härmed hållbarhetsredovisning för år 2018.

Miljö

Stiftelsen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och har en dokumenterad miljöpolicy 
som omfattar all verksamhet. Risken för negativ miljöpåverkan kopplad till stiftelsens 
tjänsteproduktion uppstår främst genom transporter, materialförbrukning, energi-
användning i lokaler och användning av kemikalier, främst inom stiftelsens estetiska 
verksamheter. Stiftelsens miljömål följs upp och granskas vid årliga interna och exter-
na revisioner av verksamheterna.

Sociala förhållanden och personal

Stiftelsen har en dokumenterad personalpolicy. Stiftelsen har kollektivavtal för samt-
liga anställda och tecknar försäkringar och tjänstepension enligt dessa. Stiftelsen har 
regelbundna dialoger med berörda fackliga organisationer och genomför regelbundna 
medarbetarundersökningar där resultaten ligger till grund för kontinuerligt förbätt-
ringsarbete.

Stiftelsen har en dokumenterad mångfaldspolicy. Mångfald eftersträvas för att på ett 
framgångsrikt sätt kunna möta människors behov av utbildning och utveckling.

Stiftelsen genomför regelbundna lönekartläggningar för att säkerställa att det inte 
finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
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Respekt för mänskliga rättigheter

Stiftelsen är en del av studieförbundet Folkuniversitetet. Folkbildningsverksamheten 
inom studieförbundet erhåller ett betydande statsbidrag. Fyra syften med statsbi-
draget anges; att stärka demokratin, att ge en mångfald av människor möjlighet att 
påverka, att utbilda och bilda samt att främja kulturutövandet. Dessa syften utgör 
mänskliga rättigheter. 

Uppföljning och utvärdering av verksamheten görs dels av Folkbildningsrådet och dels 
genom interna och externa revisioner av verksamheten. Inga väsentliga avvikelser har 
noterats under året. 

Inom skolverksamheterna regleras verksamheten genom skollagen och förordningar, 
som ställer konkreta krav på oss att arbeta med och för att främja mänskliga rättighe-
ter. Skolinspektionen har granskat flera verksamheter och inga väsentliga avvikelser 
har framkommit under året.

De flesta verksamheterna inom uppdrag bedrivs utifrån att stiftelsen genom offentlig 
upphandling vunnit anbud. I förfrågningsunderlagen till grund för upphandlingen 
ställs krav kopplat till bland annat jämställdhet, miljöhänsyn och bemötande. Upp-
dragsgivarna följer vid olika tidpunkter upp stiftelsen som leverantör. Inga väsentliga 
avvikelser har framkommit under året.

Motverkande av korruption

I stiftelsens verksamheter är situationer med förhandlingar med kunder av mycket 
liten omfattning. Risken för olämpliga situationer avseende försäljning är därmed 
mycket liten. 

När det gäller stiftelsens arbete med att lämna in anbud i offentliga upphandlingar 
tillämpas firmateckning två i förening.

Avseende inköp har stiftelsen en dokumenterad attestordning som antagits av sty-
relsen.  Större inköp genomförs alltid två i förening. Större leverantörer måste skriva 
under leverantörsgodkännande. Alla inköp förankras i stiftelsens kvalitets- och miljö-
policys. Inga avvikelser avseende försäljning eller inköp har framkommit under året.

 

Förslag till disposition beträffande stiftelsens resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat kronor -12 264 138, tillsammans med balanserat 
resultat, kronor  28 910 249, tillsammans kronor 16 646 112 disponeras enligt följande:

Till förfogande står:     Belopp i kr

Balanserat resultat     28 910 249 
Årets resultat     -12 264 137

Summa     16 646 112

   

Avsättning till Folkuniversitetet Göteborgs Stipendiefond   30 000 
Upplösning av utvecklingsreserv     1 000 000 
Balanseras i ny räkning     15 616 112

Summa     16 646 112

 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01- 
  2018-12-31 2017-12-31 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 328 833 113 351 277 002 
Övriga rörelseintäkter  5 324 331 6 956 314

  334 157 444 358 233 316 
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2 -122 266 728 -127 913 586 
Personalkostnader 3 -222 700 029 -230 973 170 
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 4 -1 573 267 -1 697 188 
Övriga rörelsekostnader  - -9 441

Rörelseresultat  -12 382 580 -2 360 069

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 5 120 069 1 725 260 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  - 3 099 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 627 -9 582

Resultat efter finansiella poster  -12 264 138 -641 292
Resultat före skatt  -12 264 138 -641 292
Skatt på årets resultat 6 - -
Årets resultat  -12 264 138 -641 292

Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter programvara 7 67 547 496 699 
Pågående projekt och förskott för immat. anl.tillg. 8 3 241 902 - 
  3 309 449 496 699 

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda kostnader på annans fastighet 9 181 686 363 371 
Inventarier, verktyg och installationer 10 2 049 581 1 908 135 
  2 231 267 2 271 506

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 11 120 000 120 000 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 10 638 712 10 379 498 
  10 758 712 10 499 498

Summa anläggningstillgångar  16 299 428 13 267 703

Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

Omsättningstillgångar   
Varulager mm

Råvaror och förnödenheter  197 966 241 471

  197 966 241 471 
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  14 413 357 10 391 221 
Övriga fordringar  1 793 673 788 135 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 19 544 747 22 952 881

  35 751 777 34 132 237

Kassa och bank  18 227 240 43 277 677

Summa omsättningstillgångar  54 176 983 77 651 385
SUMMA TILLGÅNGAR  70 476 411 90 919 088 

Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   

Bundet eget kapital    
Dispositionsfond  12 500 000 12 500 000

  12 500 000 12 500 000

Fritt eget kapital    
Utvecklingsreserv  1 000 000 1 000 000 
Folkuniversitetets Stipendiefond  70 000 70 000 
Balanserat resultat  28 910 249 29 581 541 
Årets resultat  -12 264 138 -641 292

  17 716 111 30 010 249

Summa eget kapital  30 216 111 42 510 249

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  12 532 534 20 099 673 
Övriga kortfristiga skulder  10 052 043 10 224 122 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 17 675 723 18 085 044

  40 260 300 48 408 839

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  70 476 411 90 919 088 
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Kassaflödesanalys 
  2018-01-01- 2017-01-01-

Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster   -12 264 138 -641 292 
Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet, m m   1 801 026 420 463 
    -10 463 112 -220 829 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändringar av rörelsekapital   -10 463 112 -220 829 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager   43 505 18 562 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -1 619 541 106 535 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder   -8 148 539 106 387 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -20 187 687 10 655 

Bidragsverksamheten      
Utbetalda bidrag (stipendier)   -30 000 -30 000 
Återbetalda bidrag   - - 
Kassaflöde från bidragsverksamheten   -30 000 -30 000 
       

Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -3 241 902 - 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -1 103 875 -570 726 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   - -120 000 
Nettoförvärv av finansiella tillgångar   -486 972 5 074 979 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 832 749 4 384 253 
   

Årets kassaflöde   -25 050 436 4 364 908 
Likvida medel vid årets början   43 277 676 38 912 768 
Likvida medel vid årets slut   18 227 240 43 277 676

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
TILL KASSAFLÖDESANALYSEN   
Belopp i kr  2018-12-31 2017-12-31 
Betalda räntor och erhållen utdelning     
Erhållen utdelning  335 591 439 093 
Erhållen ränta  - 3 099 
Erlagd ränta  -1 628 -9 582 
   333 963 432 610

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m     
Av- och nedskrivningar av tillgångar  1 573 267 1 706 630 
Rearesultat avyttring av finansiella anläggningstillgångar 227 758 -1 286 167 
   1 801 025 420 463

Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det åter-
speglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar   År

Balanserade utgifter för programvara    5

Nedlagda utgifter på annans fastighet    5

Inventarier verktyg och installationer    5

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella in-
strument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. Om marknadsvärdet 
varaktigt understiger anskaffningsvärdet sker nedskrivning.

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- 
först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter 
för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Offentliga bidrag 
Offentliga bidrag som inte är förknippade med krav på framtida prestation redovisas 
som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Offentliga bidrag som är förenade 
med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförts. Om 
bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, 
redovisas bidraget som en skuld.



31

Leasing 
Alla stiftelsens leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas 
linjärt över leasingperioden.

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning: 
Totala tillgångar.

Soliditet: 
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Likviditet 
Omsättningstillgångar exklusive lager / Kortfristiga skulder

Avkastning på eget kapital: 
Årets resultat / Genomsnittligt eget kapital

Avkastning på totalt kapital: 
Årets resultat / Genomsnittligt totalt kapital

 

Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättning per intäktsslag 
  2018-01-01- 2017-01-01- 
  2018-12-31 2017-12-31

Deltagarintäkter 1)  224 764 637 230 737 651 
Statsbidrag 2)  64 506 819 71 068 598 
Kommunbidrag 3)  32 843 335 39 021 247 
Landstingsbidrag  4 599 023 4 617 503 
Övriga bidrag  2 119 299 5 832 003 
Summa  328 833 113 351 277 002 

1) i omsättningen ingår inte vidarefakturering  
till underleverantör med  3 413 409 3 888 643 
2) varav statsbidrag till folkbildning  24 598 072 25 159 852 
3) varav kommunal ersättning till gymnasieverksamhet 28 447 460 34 407 013 

Not 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing   
Stiftelsen leasar framför allt kontorslokaler samt datorer och annan kontorsutrustning. 
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 40 732 126 (42 344 329).

  2018-01-01- 2017-01-01- 
  2018-12-31 2017-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal:

Inom ett år  30 216 942 32 676 089 
Mellan ett och fem år  30 313 143 61 385 254 
Senare än fem år  1 361 250 3 225 215 
  61 891 335 97 286 558 

Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda 
  2018-01-01- 2017-01-01- 
  2018-12-31 2017-12-31

Män  141 157 
Kvinnor  283 314 
Totalt  424 471

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

  2018-12-31 2017-12-31

Andel män 
Styrelsen (ord. ledamöter)  38% 38% 
Övriga ledande befattningshavare  63% 63%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 

  2018-01-01- 2017-01-01- 
  2018-12-31 2017-12-31 

Styrelse och stiftelserektorer  2 312 512 2 198 011 
Övriga anställda  152 480 334 159 349 746 
Summa  154 792 846 161 547 757
Sociala kostnader  63 520 806 64 372 673 
(varav pensionskostnader)  13 468 682 11 987 702 
 
Av stiftelsens pensionskostnader avser 1 019 033 (961 368) styrelse och stiftelserektorer.
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Not 4 Årets avskrivningar 
  2018-01-01- 2017-01-01- 
  2018-12-31 2017-12-31

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för programvara  -429 152 -429 152 
Nedlagda kostnader på annans fastighet  -181 686 -235 166 
Inventarier, verktyg och installationer  -962 429 -1 032 871 
Totalt  -1 573 267 -1 697 189 

Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar
  2018-01-01- 2017-01-01- 
  2018-12-31 2017-12-31

Utdelningar  335 591 439 093 
Realisationsresultat vid avyttring av andelar  -227 758 1 286 167 
Övrigt  12 236 - 
Summa  120 069 1 725 260

Not 6 Skatt
Stiftelsen redovisar för beskattningsår 2015, 2016, 2017 och 2018 ett totalt underskott om 
ca 31 Mkr. Någon uppskjuten skattefordran avseende underskott redovisas inte.

Beskattningsfrågan har varit föremål för utredning hos Skatteverket inom ramen för 
stiftelsens deklaration för beskattningsåret 2015. Beslut i ärendet har fattats under 2017, 
där Skatteverket anser att stiftelsen är skattepliktig. Stiftelsen har ännu inte bestämt hu-
ruvida detta beslut kommer att överklagas. I avvaktan på eventuellt överklagande anser 
stiftelsen fortsatt att reglerna om begränsad skatteskyldighet i 7 kap. Inkomstskattelag 
(1999:1229) är tillämpliga. Stiftelsen har redovisat förlust 2015, 2016, 2017 och 2018. Frågan 
om stiftelsens skattestatus saknar därmed finansiell betydelse i årets bokslut.

Not 7 Balanserade utgifter för programvara 
  2018-12-31 2017-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början  2 145 759 2 145 759 
Vid årets slut  2 145 759 2 145 759

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början  -1 649 061 -1 219 909 
-Årets avskrivning  -429 151 -429 152 
Vid årets slut  -2 078 212 -1 649 061

Redovisat värde vid årets slut  67 547 496 698 

Not 8  Pågående projekt och förskott  
för immateriella anläggningstillgångar
   2018-12-31 2017-12-31 
Förskott vid årets början  - - 
Under året utbetalda förskott  3 241 902 -

Redovisat värde vid årets slut  3 241 902 -

Not 9 Nedlagda kostnader på annans fastighet  
  2018-12-31 2017-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början  2 594 846 2 594 846 
Vid årets slut  2 594 846 2 594 846

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början  -2 231 474 -1 996 308 
-Årets avskrivning  -181 686 -235 165 
Vid årets slut  -2 413 160 -2 231 473

Redovisat värde vid årets slut  181 686 363 373

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 
  2018-12-31 2017-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början  17 740 166 19 431 506 
-Nyanskaffningar  1 103 876 570 726 
-Avyttringar och utrangeringar  - -2 262 066 
  18 844 042 17 740 166 
Ackumulerade avskrivningar  
-Vid årets början  -15 832 031 -17 051 785 
-Avyttringar och utrangeringar  - 2 252 625 
-Årets avskrivning  -962 430 -1 032 871 
  -16 794 461 -15 832 031

Redovisat värde vid årets slut  2 049 581 1 908 135

Not 11 Andelar i dotterföretag 
  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början  120 000 - 
-Förvärv  - 120 000 
Redovisat värde vid årets slut  120 000 120 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i dotterföretag
Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar                       i %             Redovisat värde 
FU Göteborg AB, 556330-1844, Göteborg 1 000                       100                               120 000 
   120 000 
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Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början  10 379 498 14 168 310 
-Tillkommande tillgångar  3 799 574 9 819 916 
-Avgående tillgångar  -3 540 360 -13 608 728 
Redovisat värde vid årets slut  10 638 712 10 379 498
Marknadsvärde  9 303 159 9 911 453 

Värdepappersinnehavet avser marknadsnoterade aktier och fonder.   
 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2018-12-31 2017-12-31

Förskottsbetalda hyror  8 565 957 7 138 282 
Upplupna kursavgifter och bidrag  10 351 169 15 037 412 
Övrigt  627 621 777 186 
  19 544 747 22 952 880

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2018-12-31 2017-12-31

Semesterskuld inkl. sociala avgifter  6 178 644 8 653 764 
Löneskuld inkl. sociala avgifter  3 991 225 3 463 429 
Förutbetalda kursavgifter  4 967 031 3 868 657 
Upplupna kostnader  2 538 822 2 099 194 
  17 675 722 18 085 044 

Not 15  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen har fattat beslut att inte starta några nya gymnasieskolor under 2019 på 
grund av låga antagningssiffror inför höstterminen 2019. Stiftelsen har påbörjat 
avvecklingen av stora delar av verksamheten inom vuxenutbildning i Göteborg på 
grund av utfallet av upphandlingen med Göteborgs Stad. Stiftelsen har också påbörjat 
avvecklingen av uppdraget Korta vägen i Göteborg och andra orter i Västra Götalands-
regionen på grund av utfallet av upphandlingen med Arbetsförmedlingen. Stiftelsens 
uppdrag inom Korta vägen kommer dock att fortsätta i Värmland där stiftelsen vunnit 
upphandlingen.  

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden  

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverk-
samheten vid Göteborgs universitet för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finan-
siella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt 
denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stif-
telsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Revisionsberättelse  
Till styrelsen i Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet,  
org. nr 857200-6313
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalan-
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimlig-
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i års- 
redovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de un-
derliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisning-
en har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs  
universitet år 2018.

Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelse- 
lagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelse-
förordnandet. 

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att in-
hämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledi-
gande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade 
revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedöm-
ning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Göteborg den 29 mars 2019 

 

Fredrik Waern  Ingela Elofsson

Auktoriserad revisor  Revisor utsedd av Folkuniversitetsföreningen

Moa Hurtigh

Revisor utsedd av Göteborgs Förenade Studentkårer
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Statistik och ekonomi
Sammanställning över folkbildningsverksamheten 2017–2018

Verksamhet Bidragsberättigade
studiecirklar Kulturprogram Annan  

folkbildningsverksamhet

Studietimmar Antal Studietimmar

Kommun 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ale  444     428     8     5     132     94    

* Alingsås  1 681     1 348     396     209     179     118    

* Arvika  1 043     711     71     4     70     117    

* Bollebygd  -     -     8     5     4     8    

* ** Borås  7 308     8 597     1 003     1 275     4 130     1 550    

Dals-Ed  -     -     1     2     -     10    

* Essunga  137     159     10     14     12     -    

* ** Falköping  16     20     6     13     -     -    

* ** Filipstad  651     453     33     49     -     150    

Forshaga  105     75     1     -     -     -    

Färgelanda  -     -     -     -     2     -    

Grums  -     -     1     1     -     10    

Grästorp  440     304     -     1     81     572    

* ** Göteborg  102 981     127 723     7 019     7 838     5 816     5 094    

* Götene  -     -     1     -     -     -    

** Hagfors  -     -     214     214     -     -    

Hammarö  32     90     168     251     -     -    

* Herrljunga  336     414     -     -     -     -    

Hjo  -     -     6     -     -     -    

* Härryda  820     873     18     30     -     14    

Karlsborg  -     -     342     321     -     -    

* ** Karlstad  6 363     6 100     974     1 181     1 198     1 601    

Kil  108     198     5     3     45     9    

** Kristine-
hamn  150     136     21     42     -     -    

Kungsbacka  3 738     4 137     1 316     1 444     68     16    

Kungälv  258     398     463     454     -     6    

Lerum  -     -     6     25     -     -    

* Lidköping  75     98     61     12     9     16    

Lilla Edet  -     -     3     -     -     -    

Lysekil  -     -     4     7     -     -    

* Mariestad  40     44     14     19     -     -    

Mark  -     -     3     12     10     -    

Munkedal  -     -     11     -     -     -    

Munkfors  -     -     167     162     -     -    

** Mölndal  1 326     1 293     713     570     33     37    

Orust  -     -     -     4     -     -    

Partille  -     -     5     -     -     -    

Skara  126     514     77     102     722     243    

Skövde  241     229     36     55     57     15    

Sotenäs  -     -     -     4     -     -    

Stenung-
sund  44     52     -     -     -     -    

** Strömstad  -     -     3     -     -     -    

Sunne  -     -     260     273     -     18    

Svenljunga  -     -     1     4     -     -    

* ** Säffle  274     432     13     18     -     -    

Tanum  -     -     2     4     -     -    

Tibro  127     -     -     -     298     164    

Tjörn  -     -     387     215     -     -    

Torsby  -     -     35     30     -     -    

* Tranemo  434     597     9     15     9     21    

* Trollhättan  2 340     2 893     588     815     316     653    

* Uddevalla  672     649     21     19     45     50    

* Ulricehamn  105     117     67     18     9     -    

* Vara  545     482     8     15     -     -    

* ** Varberg  2 165     1 252     14     16     79     57    

* Vårgårda  30     64     8     10     -     -    

* ** Vänersborg  908     30     48     29     9     6    

* Åmål  452     500     15     8     -     -    

* Årjäng  296     343     -     -     -     -    

Öckerö  312     216     3     -     -     -    

Summa  137 123     161 969     14 667     15 817     13 333     10 649    

    2018 2017
Deltagare studiecirklar   22 306 24 619
Deltagare kulturprogram   610 038 596 693    
Deltagare annan folkbildningsverksamhet 10 073  6 946

Ekonomi och finansiering      
För att kunna bedriva denna omfattande folkbildningsverksamhet i 57 kommuner i vår region har vi erhållit 
följande bidrag från stat, landsting och kommuner: från Folkbildningsrådet statsbidrag med 24 598 000  
kronor, från Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland 2 645 000 kronor (till regional 
utveckling och kultur) samt 4 396 000 kronor från de kommuner som vi är verksamma inom.

Vi bedriver en betydande del av folkbildningsverksamheten i form av öppen programverksamhet med 
anställda lärare. Vi distribuerade under året lokala kursprogram till ett flertal kommuner i vår region där en 
intresserad allmänhet kunde finna ett varierat och omfattande kursutbud. Vi arbetar fortlöpande med att ut-
veckla och förnya kursutbudet. Kurserna bedrivs i centralt belägna och anpassade lokaler. Våra kvalificerade 
utbildningsadministratörer och utbildningsledare finns tillgängliga för studierådgivning.
         
 

* Inkluderar verksamhet i samarbete med Riksförbundet Hem och Samhälle  
** Asylverksamhet genomförd på orten
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Styrelse 
Ledamöter utsedda av Göteborgs universitet

Ledamöter utsedda av Folkuniversitetsföreningen Självskriven ledamot

Ledamöter utsedda av Göteborgs Förenade Studentkårer

Martin Bergö
Professor
Ordförande

Anna Maria Koziomtzis
Universitetslektor

Lena Wängnerud
Professor

Torbjörn Lundh
Professor
Suppleant

Ulla Berglindh
Universitetslektor

Martin Hellström 
Professor
Suppleant

Stig-Olov Blixt
Stiftelserektor

Rutger Lindahl
Professor

Anna Ruus Camilla Larsson Emma Henning
Suppleant

Linus Olsson Collentine

Inspektor
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Stiftelseledning 

Daniel Jonlund
Regionchef gymnasieskola

Thomas Ringsby
Regionchef vuxenutbildning

Karin Nylén
Regionchef folkbildning

Marcus Hallberg
Biträdande stiftelserektor
Regionkansliet

Elizabeth Heller
Ekonomichef
Regionkansliet

Annelie Beckius
HR-chef
Regionkansliet

Mikael Nordberg
Regionchef uppdragsutbildning

Stig-Olov Blixt
Stiftelserektor

REVISORER
Utsedda av Göteborgs universitet
Fredrik Waern, auktoriserad revisor

Jeanette Disebäck, revisorssuppleant

Utsedda av Folkuniversitetsföreningen
Ingela Elofsson, revisor

Anders Franck, revisorssuppleant

Utsedd av Göteborgs Förenade Studentkårer
Moa Hurtigh, revisor
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ALE
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Ekonomiutbildning: Ekonomismart
Folkhögskola: Etableringskurs

ALINGSÅS*
Kursprogram: språk, estetiska ämnen, ekonomi
Föreningssamarbete: studiecirklar och
kulturarrangemang
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
YH-utbildning: Byggproduktionsingenjör,
hållbart byggande

ARVIKA*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Forskarföreläsningar
Ekonomiutbildning: Ekonomismart
Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
Grundläggande moduler 
Folkhögskola: Etableringskurs

BOLLEBYGD
Kursprogram: natur och mat
Kulturverksamhet för deltagare med
funktionsvariation och äldre

BORÅS*
Kursprogram: språk, ekonomi, data, hantverk,
estetiska ämnen
Studiecirklar för asylsökande
Kulturarrangemang
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Föreningssamarbete: studiecirklar och
kulturarrangemang
Kulturverksamhet för deltagare med
funktionsvariation och äldre
Personalutbildning 
Uppdrag för Arbetsförmedlingen: Stöd och 
matchning, Korta vägen 
Uppdrag för Myndigheten för yrkeshögskolan: 
Kontakttolk

DALS-ED
Föreningssamarbete: kulturarrangemang

DINGLE
Folkhögskola: Etableringskurs

ESSUNGA*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

FALKÖPING*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Ekonomiutbildning: Ekonomismart

FILIPSTAD*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

FÄRGELANDA
Föreningssamarbete: kulturarrangemang
Studiecirklar för asylsökande

GRUMS
Kulturprogram

GRÄSTORP*
Kursprogram: musik
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

GÖTEBORG*
Kursprogram: 1 000-tals kurser i 100-tals  
olika ämnen
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Kontakttolk
Diplomutbildningar
Internationella språkexaminationer
Studie- och kulturverksamhet för deltagare  
med funktionsvariation och äldre
Samarbeten med kulturinstitutioner
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

Svenska och samhällsorientering för 
asylsökande
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Skolverksamhet: Art College, Balettakademien,
KV Konstskola
YH-utbildning: Arbetsmiljöingenjör,
Fukttekniker, Microsoft System- och
infrastrukturspecialist, Office 365/SharePoint 
Developer, Fukttekniker, Säkerhets- och 
trygghetskoordinator
Uppdragsutbildning för bl.a. Göteborgs Stad, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, 
Chalmers Tekniska Högskola och privat 
näringsliv

GÖTENE*
Föreningssamarbete: kulturarrangemang

HAGFORS*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Kulturverksamhet för äldre
Svenska och samhällsorientering för 
asylsökande
Uppdrag för Arbetsförmedlingen:  
Yrkessvenska  
Folkhögskola: Etableringskurs

HAMMARÖ*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Kulturverksamhet för äldre

HJO
Kulturarrangemang

HÄRRYDA*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar

KARLSBORG
Kulturarrangemang

KARLSTAD*
Kursprogram: språk, administrativa ämnen,
data, estetiska ämnen
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Svenska och samhällsinformation för 
asylsökande
YH-utbildning: Kvalificerad drifttekniker
Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
Tolkutbildning, Korta vägen, Stöd och 
matchning 
Folkhögskola: Etableringskurs
Gymnasieskola: Samhällsvetenskaps- 
programmet och estetiska programmet med 
inriktning bild och formgivning och dans

KIL
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturprogram

KRISTINEHAMN*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

KUNGSBACKA
Kursprogram: språk, ekonomi, estetiska
ämnen
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Uppdrag för Arbetsförmedlingen: Stöd och 
matchning 
Folkhögskola: Etableringskurs

KUNGSHAMN 
Folkhögskola: Etableringskurs

KUNGÄLV
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

LERUM
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar

LIDKÖPING*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
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LILLA EDET
Föreningssamarbete: kulturarrangemang

LYSEKIL
Föreningssamarbete: kulturarrangemang
Folkhögskola: Etableringskurs

MARIESTAD*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

MARKS KOMMUN
Kulturprogram
Föreningssamarbete: kulturarrangemang

MUNKEDAL
Föreningssamarbete: kulturarrangemang

MUNKFORS
Kulturarrangemang för äldre

MÖLNDAL*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
YH-utbildning: Trädgårsmästare – hälsa,  
kultur och miljö

PARTILLE
Föreningssamarbete: kulturarrangemang

SKARA
Kulturarrangemang
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Skara skolscen med kompletterande  
utbildning inom skådespeleri

SKÖVDE*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Forskningsföreläsningar
YH-utbildning: Dataspelsutvecklare
Uppdrag för Arbetsförmedlingen: Korta vägen

STORFORS
Ekonomiutbildning: Ekonomismart

STRÖMSTAD
Föreningssamarbete: kulturarrangemang
Uppdrag för Arbetsförmedlingen: Introduktion 
till arbete
Folkhögskola: Etableringskurs

SUNNE*
Föreläsningsverksamhet
Forskarföreläsningar
Kulturarrangemang
Svenska och samhällsinformation för 
asylsökande
Ekonomiutbildning: Ekonomismart

SÄFFLE*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Svenska och samhällsinformation för 
asylsökande

TANUM
Föreningssamarbete: kulturarrangemang
Folkhögskola: Etableringskurs

TJÖRN
Kulturprogram

TIBRO
Tibro Hantverksakademi:
yrkesinriktade utbildningar inom möbel- och
inredningsbranschen
Kompletterande utbildningar inom hantverk
YH-utbildningar: Dekormålare, Förgyllare,
Möbelrestaurerare, Möbeltapetserare,
Projektkoordinator inom möbel- och
inredningsbranschen, Specialsnickare inom
möbel- och inredningsindustrin, Träbildhuggare,
Trähantverkare
Hantverksstegen
Studieservice: kortkurser i hantverk
Personalutbildning
Arbetsmarknadsutbildning inom möbel- och 
inredningshantverk 
Studiecirklar

TORSBY
Kulturprogram för äldre
Folkhögskola: Etableringskurs

TRANEMO*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Ekonomiutbildning: Ekonomismart

TROLLHÄTTAN*
Kursprogram: språk, ekonomi, ledarskap, data,
estetiska ämnen, teater och musik, trädgård, 
kurser för seniorer, individuell undervisning
Kulturprogram
Diplomutbildningar
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Föreningssamarbete: studiecirklar och
kulturarrangemang
Motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor
Ekonomiutbildning: Ekonomismart
YH-utbildning: Kvalificerad viltutvecklare
Uppdrag för Arbetsförmedlingen: Korta vägen
Personalutbildning 
Folkhögskola: Etableringskurs
Uppdrag för Trollhättans stad: Vardagssvenska
Gymnasieskola: Samhällsvetenskaps- och 
ekonomiprogrammet med internationell profil 
och estetiska programmet med teater- och 
designinriktning

UDDEVALLA*
Kursprogram: språk, ekonomi, ledarskap, data,
kurser för seniorer
Diplomutbildningar
Kulturprogram
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

ULRICEHAMN*
Kulturprogram
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Kulturverksamhet för deltagare med
funktionsvariation och äldre
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

VARA*
Kulturprogram
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

VARBERG*
Kursprogram: språk, ekonomi, data
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Föreläsningsprogram: forskarföreläsningar
Personalutbildning
Svenska för invandrare
Kommunal vuxenutbildning
YH-utbildning i samarbete med Campus
Varberg: Energitekniker, Järnvägsprojektör,
Elkonstruktör, Medicinsk sekreterare

VÄNERSBORG
Kursprogram: trädgårdskurser
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Studiecirklar för asylsökande
Uppdrag för Vänersborgs kommun: 
Vardagssvenska

ÅMÅL*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang
Uppdrag för Arbetsförmedlingen: Stöd och 
matchning 
Folkhögskola: Etableringskurs

ÅRJÄNG*
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

ÖCKERÖ
Föreningssamarbete: studiecirklar  
och kulturarrangemang

Uppgifterna för orter markerade med * inkluderar verksamhet i 
samarbete med Riksförbundet Hem och Samhälle



Folkuniversitetet är ett studieförbund grundat av universitetet och  
studentkåren. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt  
utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt  
synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten.  
Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.


