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LÅNGSIKTIG PLAN FÖR VERKSAMHET OCH 

EKONOMI 2019 – 2020 – 2021 
 

Hellidens folkhögskolas verksamhet 
Hellidens folkhögskola är Blåbandsrörelsens folkhögskola. Den ideella föreningen 

Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening utser styrelse för skolan. Styrelsens uppgift är att 

driva verksamhet som följer statens syften med statsbidraget till folkbildningen och 

Blåbandsrörelsens inriktningar för Hellidens folkhögskola. 

 

Statens mål 
I regeringens proposition 2013/14:172 "Allas kunskap - allas bildning" formuleras målet för 

folkbildningspolitiken. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka 

sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

 

Inriktningar 
Blåbandsrörelsen har fastslagit att Hellidens folkhögskola ska arbeta med följande 

inriktningar som grund: 

 Utbildning och folkbildning 

 Socialt ansvarstagande 

 Kulturell förståelse 

 Demokratisk fostran 

Det är viktigt att Hellidens folkhögskola står för bredd och nytänkande. Det innebär att andra 

verksamhetsformer än statsbidragsberättigade folkhögskolekurser ska genomföras. 
 

Statsbidragsberättigad verksamhet 
Hellidens folkhögskolas ska vara en resurs för vuxna människor som har behov av ny 

utbildning. Folkhälsoarbetet ska fortsätta och förstärkas. Skolan ska höja antalet deltagare 

som bor och äter på skolan. Kvalitetsarbetet ska fortsätta och fördjupas. 

 

Folkhögskolekurserna består av långa allmänna och särskilda kurser samt korta kurser. De 

långa kursernas utformning och innehåll utvärderas årligen och om det är möjligt kan nya 

kurser startas inom statsbidragets ram. Styrelsen beslutar i den årliga verksamhetsplanen vilka 

långa kurser som ska anordnas. Samverkanskurserna ska bli fler. Samverkanskurser med 

huvudmannen ska prioriteras. 

  

Hellidens folkhögskola ska vara ett kulturcentrum i Tidaholm och skolans kulturella profil ska 

vidareutvecklas. 

 

Övrig verksamhet 
Hellidens folkhögskola ska vara öppen för att erbjuda ny verksamhet som på ett 

folkbildningsmässigt sätt kan tillgodose nya utbildningsbehov. 

 

Genom Folkbildningsrådet erbjuds möjlighet att anordna kurser med särskilda statsbidrag. 

Hellidens folkhögskola ska arbeta för att få så mycket sådan verksamhet som möjligt, t.ex. 

kurser för arbetslösa, nya svenskar, asylsökande, etc. 
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Hellidens folkhögskola ska också arbeta målmedvetet för att skapa ny verksamhet i form av 

projekt, kurser med extern finansiering och fördjupad samverkan med Blåbandsrörelsen och 

övriga nykterhetsrörelsen, Litografiska akademin, kommunen, regionen och 

föreningsverksamheten i närområdet. 

 

Hellidens folkhögskola ska presenteras som en attraktiv plats för företag, organisationer och 

allmänheten och som man gärna besöker för övernattning, hyra av lokaler och matservering.  

Servicen riktad till organisationer och enskilda gäster ska utvecklas. Verksamhet som inte 

finansieras av ordinarie statsbidrag ska ökas under verksamhetsperioden. 

 

Organisation 
Hellidens folkhögskola ska vara en bra arbetsplats och erbjuda anställda och deltagare en god 

arbetsmiljö. Skolans policydokument ska vara tydligt utformade och följas upp. Ledningen 

ska samverka med personalen. Personalen ges inflytande genom olika former av 

personalmöten, representation i styrelsen samt genom sina fackliga organisationer. Deltagarna 

ges inflytande genom skolsamråd med styrelsen och kursrådet. 

  

Hellidens folkhögskolas ekonomi 
Verksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt så att den ger ett visst 

ekonomiskt överskott. Härigenom ökar stegvis skolans manöverutrymme och självständighet 

samtidigt som risktagandet minskar och tryggheten för personalen ökar. 

 

Verksamhetsplan och budget 
Styrelsen upprättar årligen inför varje nytt verksamhetsår en verksamhetsplan och budget som 

bygger på inriktningarna i den långsiktiga planen. 

 

Årsmötet 2015 beslutade att årsavgiften ska vara 100 kr/år för enskild och understödjande 

medlem och 200 kr/år för förening eller distrikt. För 2020 och 2021 föreslås oförändrade 

årsavgifter.  

 

 

 


