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STYRDOKUMENT för Hellidens folkhögskola 

 

Styrdokumentet ersätter Hellidens folkhögskolas reglemente från 21 januari 1978. 

Senast reviderat av Blåbandsrörelsens folkhögskoleförenings styrelse den 20 november 2013. 

 

1. Mål och idé 

§ 1. Huvudman 

Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening är Hellidens folkhögskolas huvudman. Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening är 

en ideell förening, organisationsnummer 867200-4283, med uppgift att ansvara för verksamheten vid Hellidens 

folkhögskola och verka för att utveckla folkbildning och kultur.  

Medlemskap i Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening regleras i föreningens stadgar.  

 

§ 2. Mål för verksamheten 

Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande drogfri miljö. All 

verksamhet på Hellidens folkhögskola utgår från principen alla människors lika rätt och värde. 

Hellidens folkhögskola skall vara en alkohol- och narkotikafri miljö. Skolan drivs i Blåbandsrörelsens anda och 

kursdeltagare och personal skall vara förtrogna med huvudmannens ideologi och vara lojala mot organisationens mål och 

arbete. 

Verksamhetens mål och regler beskrivs i Handlingsprogrammet, som revideras årligen. Årligen fastställs också skolplan 

och budget inom ramen för verksamhetsplanen och rambudgeten. 

 

2. Organisation och uppgifter 

§ 3. Verksamhetsår, revision 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.  

Verksamheten och räkenskaperna granskas av revisorer, i enlighet med folkhögskoleföreningens stadgar. Skolans 

räkenskaper granskas av revisionsbyrå. 

 

§ 4. Föreningsmöte 

Föreningsmötet är Blåbandsrörelsens folkhögskoleförenings högsta beslutande organ. 

Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden finnas upptagna på föredragningslistan: 

 Fastställande av röstlängd 

 Fastställande av föredragningslista 

 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga kallelse 

 Val av mötesfunktionärer 

-  ordförande 

-  sekreterare 

-  rösträknare 

 val av två personer att justera föreningsmötets protokoll 

 beslut om verksamhetsberättelse 

 beslut om ekonomisk berättelse 

 föredragning av revisionsberättelse 

 fastställande av resultat- och balansräkningar 

 fråga om ansvarsfrihet 

 fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar 

 beslut om medlemsavgift och avgift för understödjande medlem 

 beslut om styrelsens förslag 

-  verksamhetsplan 

-  rambudget 

 Val av styrelse 

-  ordförande 

-  sex styrelseledamöter 

-  anteckning till protokollet om styrelseledamot och suppleant vald av SBF 

-  anteckning till protokollet om styrelseledamot och suppleant vald av SBU 
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 Val av revisorer 

-  val av en revisor med suppleant 

-  anteckning till protokollet om revisor och suppleant vald av SBF 

 Val av ledamot i SBFs Centralstyrelse 

 Val av valberedning 

 Behandling av inkomna motioner 

 Fastställande av tid och plats för nästa föreningsmöte 

 Utdelning av Kaj Hallgrens kulturpris 

 Under mötet väckta frågor 

På extra föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen till mötet behandlas. 

 

§ 5. Styrelse – sammansättning och uppgifter 

Folkhögskoleföreningen och Hellidens folkhögskola leds av föreningens styrelse, som utses enligt de regler som finns i 

Blåbandsrörelsens folkhögskoleförenings stadgar. Styrelseledamot ska vara medlem i Blåbandsrörelsens 

folkhögskoleförening.  

Rektor och biträdande rektor är föredragande i styrelsen och ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. Även annan 

personal kan adjungeras till styrelsen som föredragande för särskilda frågor. De anställda på Hellidens folkhögskola äger 

rätt att utse två representanter och två suppleanter i styrelsen. Tidaholms kommun äger rätt att utse två representanter och 

två suppleanter i styrelsen. Rektor och biträdande rektor, representanter och adjungerade har rätt att delta i överläggningar, 

ställa förslag och få skiljaktig mening antecknad till protokollet. 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) med uppgift att bereda ärenden inför styrelsens sammanträden, samt 

handlägga till AU delegerade ärenden. Styrelsen kan tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper den finner berättigade. 

Blåbandsrörelsens folkhögskoleförenings firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar.  

Styrelsen har till uppgift att leda föreningens och Hellidens folkhögskolas verksamhet i enlighet med Blåbandsrörelsens 

folkhögskoleförenings stadgar och beslut av föreningsmötet. 

Styrelsen ska noga följa verksamheten på skolan och efter omvärldsanalyser, huvudmannens behov, ekonomiska 

överväganden samt kvalitativa utvärderingar och uppföljningar fatta strategiska beslut om Hellidens folkhögskolas 

långsiktiga verksamhet. Styrelseledamöterna ska genom personliga besök på skolan och regelbundna sammanträffanden 

med kursdeltagare och personal bilda sig en uppfattning om behov och utvecklingstendenser. 

 

Styrelsens uppgift är att: 

 kalla till ordinarie och extra föreningsmöte, 

 välja vice ordförande, sekreterare och kassör i föreningen, 

 besluta om styrdokument för Hellidens folkhögskola, 

 ansvara för att skolans verksamhet överensstämmer med statens syften med statsbidraget samt att gällande föreskrifter,       

 regler och avtal för verksamheten iakttas, 

 svara för att skolans ledning fullgör sina skyldigheter, 

 besluta om inriktning av skolans kurser och principer för antagning av kursdeltagare, 

 fastställa behörighetsregler för lärare och pröva lärares behörighet enligt dessa, 

 tillsätta och entlediga rektor och biträdande rektor samt besluta om lön och anställningsvillkor och utfärda  

 tjänstgöringsbetyg för dessa, 

 med ledning av skolans handlingsprogram kunna avskilja kursdeltagare från studier och boende i internatet, 

 årligen godkänna Hellidens folkhögskolas handlingsprogram,   

 årligen upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning för föreningen/Hellidens folkhögskola, 

 årligen besluta om skolplan och budget för Hellidens folkhögskola. 

 

§ 6. Rektor 

Folkhögskolans rektor ska inför styrelsen ansvara för skolans verksamhet samt samordna och leda arbetet på skolan. 

Rektors arbetsuppgifter och befogenheter kan delas med en biträdande rektor. 

Rektor ska 

 förbereda styrelsens beslut, 

 lämna rapporter om verksamheten, kursdeltagarna och personalen till styrelsen,  

 verkställa beslut tagna i styrelsen, 
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 ha det övergripande pedagogiska och organisatoriska ansvaret för verksamheten, 

 ansvara för att de handlingar som begärs av Folkbildningsrådet och myndigheter med tillsyn över folkhögskolan  

 sänds in inom föreskriven tid,  

 svara för att personal och kursdeltagare får information om skolans mål och verksamhet samt om Blåbandsrörelsen, 

 svara för att anställd personal fullgör sina skyldigheter, 

 se till att information om deltagarnas rättsliga ställning lämnas på det sätt som anges i handlingsprogrammet, 

 med ledning av skolans handlingsprogram kunna tilldela kursdeltagare muntlig och skriftlig varning samt tillfälligt  

 kunna stänga av kursdeltagare från studier och boende i internatet, 

 svara för en såväl kvantitativ som kvalitativ utvärdering av verksamheten vid skolan genomförs,  

 svara för att register över deltagare samt studieintyg, studieomdömen och behörighetsintyg för kursdeltagare upprättas  

 och arkiveras enligt de regler som anges i handlingsprogrammet, 

 svara för att inkomna skrivelser diarieförs och handläggs, 

 svara för skolans arkiv, 

 inom de budgetramar som anges av skolstyrelsen tillsätta och entlediga den personal som behövs för att driva skolans 

 verksamhet, 

 besluta om lön och anställningsvillkor för anställd personal, 

 genomföra information och förhandlingar i enlighet med gällande samverkansavtal, 

 svara för att planer för arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling, etc. i enlighet med samverkansavtalet finns i  

 handlingsprogrammet och kontinuerligt utvärderas, 

 genomföra utvecklingssamtal med all personal samt svara för att personalens utvecklingsmöjligheter tillgodoses, 

 utfärda tjänstgöringsbetyg för anställd personal. 

 

§ 7. Skolsamråd – sammansättning och uppgifter 

Skolsamrådet är sammansatt av styrelsen med representanter och adjungerade samt skolans kursråd. Mandattiden för 

skolsamrådet är 1 år (höst och vår). Skolsamrådet sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden eller då 

kursrådet begär det. 

Skolsamrådet har till uppgift att säkra medinflytandet och tillvarata närkontakten mellan styrelse, anställda och 

kursdeltagare. Skolsamrådet ger styrelsen möjlighet att ta del av kursdeltagarnas och personalens synpunkter på 

verksamheten. Skolsamrådet kan lämna förslag till styrelsen och yttra sig i ärenden som ska behandlas av styrelsen. 

Styrelsens ordförande är ordförande i skolsamrådet.  

Vid skolsamrådets möten ska rapporter lämnas från styrelsen, kursdeltagarna och personalen. 

Skolsamrådet har möjlighet att 

 lämna förslag till förändringar i skolans styrdokument och handlingsprogram, 

 till styrelsen yttra sig före omorganisation av skolan, samt 

 behandla övergripande förslag till beslut i styrelsen om verksamheten vid Hellidens folkhögskola. 

 

§ 8. Personalråd 

Hellidens folkhögskolas personalråd består av alla tillsvidareanställda vid skolan och sammankallas av rektor minst en gång 

per år. Styrelsen har rätt att utse representant i personalrådet med rätt att delta i rådets överläggningar, ställa förslag och få 

skiljaktig mening antecknad till protokollet. Personalrådet utgör arbetsplatsträff i enlighet med gällande samverkansavtal. 

Personalrådet ska 

 bland tillsvidareanställd personal utse två representanter och två suppleanter i styrelsen. En av representanterna och en 

av suppleanterna bör utses från lärarna och en av representanterna och en av suppleanterna från övrig personal, 

 utse 4 ledamöter och 4 suppleanter till skolans kursråd. Två av ledamöterna och två av suppleanterna bör utses från 

lärarna och två av ledamöterna och två av suppleanterna från övrig personal, 

 besluta om hur formerna för överföring av information mellan personalgrupperna ska ske (t.ex. som veckomöten), 

 om styrelsen så begär kunna yttra sig över förslag till beslut i styrelsen, 

 till styrelsen yttra sig före varje större omorganisation av skolan. 

 

§ 9. Lärarråd 

Skolans lärarråd består av rektor, biträdande rektor och lärare med minst 40% tjänstgöring. Även övriga lärare får delta i 

lärarrådets sammanträden. Lärarrådet utgör arbetsplatsträff i enlighet med gällande samverkansavtal. 

 



 4 

 

Lärarrådet ska 

 utfärda studieintyg samt studieomdöme och behörigheter för kursdeltagare, 

 till rektor yttra sig över principer för tillsättning eller entledigande av tjänst som tillsvidareanställd lärare med mer än  

40 % tjänstgöring, 

 till styrelsen lägga förslag på och yttra sig om vilka kurser som skall anordnas vid folkhögskolan samt kursernas 

inriktning, 

 till styrelsen lägga förslag på och yttra sig om principer för antagning av kursdeltagare, 

 med ledning av skolans handlingsprogram svara för antagning av kursdeltagare till långa kurser, 

 besluta om den pedagogiska planeringen av och innehållet i skolans kurser, 

 till rektor yttra sig om fördelningen av lärarnas arbetsuppgifter,  

 ansvara för de socialpedagogiska uppgifterna gentemot kursdeltagarna, 

  besluta om innehållet i gemensamma fortbildningsdagar, 

 om styrelsen så begär kunna yttra sig över förslag inför beslut i styrelsen. 

 

§ 10. Personalmöte 

Hellidens folkhögskolas personalmöte består av all tillsvidareanställd personal inom administration, kök, städ och 

vaktmästeri. Personalmötet sammankallas av biträdande rektor minst en gång per månad. Personalmötet utgör 

arbetsplatsträff i enlighet med gällande samverkansavtal. 

Personalmötet ska 

 informera om och diskutera frågor som främst gäller ekonomi, administration, kök, städ och vaktmästeri, 

 besluta om innehållet i gemensamma fortbildningsdagar, 

 om styrelsen så begär kunna yttra sig över förslag inför beslut i styrelsen. 

 

§ 11. Kursråd 

För att säkerställa delaktighet och samverkan mellan anställda och kursdeltagarna i de långa kurserna (kurser längre än 15 

veckor) väljs ett kursråd. Kursrådet består av minst 10 ledamöter och minst 10 suppleanter. 4 ledamöter väljs av 

personalrådet och minst 5 ledamöter väljs av kursdeltagarna. Alla skolans långa kurser har rätt att välja en företrädare till 

kursrådet. Rektor är självskriven ledamot. Dessutom väljs 4 suppleanter av personalrådet och minst 5 suppleanter av 

kursdeltagarna. Biträdande rektor är rektors personlige suppleant. 

Kursrådets ordförande och sekreterare väljs bland deltagarrepresentanterna. 

Kursrådet har till uppgift att samla in och diskutera förslag och önskemål från deltagare och anställda. Speciellt ska 

kursrådet vara delaktig i: 

 den samordnade planeringen av icke-schemalagda aktiviteter på skoltid och fritidsaktiviteter, 

 frågor som rör internatet och den sociala miljön på skolan. 

Kursrådet har möjlighet att 

 ta del av utvärderingar av de långa kurserna, 

 yttra sig över förslag till styrdokument och handlingsprogram, 

 yttra sig över principer om inriktning av skolans kurser och antagning av kursdeltagare, 

 yttra sig före varje större omorganisation av skolan 

Kursrådet ska: 

 svara för de ekonomiska resurser som ställs till kursrådets förfogande. 

 

3. Delegering 

§ 12. Delegering 

Styrelse eller annan beslutsinstans kan delegera beslut till annat organ. Vid fördelning av uppgifter mellan olika organ är 

det väsentligt att kompetensområdena klart framgår.  

 


