
 
 
 
Verksamhetsplan Hjälmared folkhögskola antagen av skolföreningens 
årsmöte den 9 april  2011 och gällande från läsåret 2011/2012. 
 
 
Verksamheten på Hjälmareds folkhögskola styrs av tre mål och styrdokument 
 

1. Folkbildningsförordningen, antagen av riksdagen 
2. Folkhögskoleföreningens stadgar, arbetsordning och delegationsordning 

fastslagen av föreningens årsmöte 
3. Folkhögskolans måldokument, framarbetat på skolan och antaget av årsmötet 
 
 
Statens syfte med statsbidraget. 
 
Folkhögskolans undervisning är kostnadsfri tack vare ekonomiskt stöd från stat och 
landsting. Staten föreskriver inte vilka kurser som skall ges eller vilket innehåll de skall ha. Vi 
är fria att forma och utveckla verksamheten, anpassa innehåll och arbetsformer till 
kursdeltagarnas förkunskaper, intressen och behov. Kravet från staten är att det skall finnas 
en allmän kurs. 
 
Kvaliteten i verksamheten redovisas regelbundet och granskas nationellt. 
 
Statens stöd till folkhögskolorna har ett tydligt syfte som framgår av Förordning om bidrag till 
folkbildningen 1991:977.  
Kurserna skall: 
 

• Bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget 
• Göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation 
• Höja utbildningsnivån 
• Bredda engagemanget för kulturen 

 
Inom följande sju områden är detta särskilt viktigt: 
 

• Den gemensamma värdegrunden, demokratin 
• Det mångkulturella samhällets utmaningar 
• Den demografiska utmaningen 
• Det livslånga lärandet 
• Kultur 
• Tillgänglighet för funktionshindrade 
• Folkhälsan, hållbar utveckling och global hälsa. 

 
 
 



 
 
 
 
Huvudmannens styrdokument 
 
Ur stadgarna § 2: 
 
Utöver gemensamma folkbildningsmål vill föreningen arbeta för följande profilmål: 
-att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning 
-att utifrån kristen skapelsesyn och varje människas lika värde erbjuda en pedagogisk miljö, som stimulerar till 
formulering av livsfrågorna, skapande verksamhet, personlig utveckling och ansvarstagande 
-att utifrån en kristen förvaltarskapssyn stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och 
internationella samhället. 
-att utifrån kristen människosyn prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper  
 
Utifrån kristen livssyn vill Hjälmareds folkhögskola ge möjlighet till bildning och utbildning. 
Hjälmared vill erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till formulering av livsfrågor , 
personlig utveckling, stärker individens frihet och integritet samt uppmuntra skapande 
verksamhet och demokratiskt ansvarstagande. Hjälmared vill erbjuda en helhet bestående av en 
attraktiv miljö och ett kursutbud som kännetecknas av kvalitet och engagemang samt vara en 
mötesplats som präglas av mångfald både genom sitt kursinnehåll och genom sammansättning av 
kursdeltagare. Skolan ska vara en självklar mötesplats för lärande och bildning i EFS och Svenska 
kyrkans verksamhet, dess medlemmar och anställda.   
 
 
Efter samråd i styrelse och personal har årsmötet också fastställt 
riktningsgivande mål inom följande områden: 
 
Växtplats för demokrati: 
Demokrati skall praktiseras och vara synlig i organisationen. Arbetet utförs med ett demokratiskt 
förhållningssätt så att studerande och personal är delaktiga i de beslutsprocesser som styr 
verksamheten. Förmågan att uttrycka sig och ta del av andras tankar och argument skall 
utvecklas. Skolan skall aktivt arbeta för jämställdhet, jämlikhet och engagemang i samhällsfrågor 
och föreningsliv.  
 
 
En levande och helande miljö 
Hjälmared skall präglas av det goda mötet med individen i centrum. Genom att visa respekt för 
varje människa, oavsett tro- och livsåskådning, skall Hjälmared ge människor framtidstro, stärka 
det nära mötet och samspel i gruppen och vara en plats för sociala möten och ett socialt liv.   
 
 
En plats för personlig och social utveckling 
Ledord för kurser och skolmiljö är meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet och att hitta en 
balans mellan dessa. All undervisning i samtliga kurser skall vara individorienterade och uppvisa 
mångfald i uttryckssätt samt ta tillvara deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter.  
Den pedagogiska miljön skall stödja lärande, reflektion, samspel, utveckling för individen i 
gruppen. Utvecklingsmålen ska syfta till kreativa processer och skapa meningsfullt innehåll. 
 
 



 
 
 
 
Mötesplats för världen och alla åldrar 
Livet på skolan skall präglas av inlevelse och solidaritet i praktisk handling, en levande 
mångkultur med utbyte av erfarenheter och idéer över språk och nationsgränser. Vi 
aktualiserar världsfrågorna i vardagen och solidaritet med de utsatta genom praktisk handling. 
Tolerans och vaksamhet mot förtryck i alla former. Kulturutbudet skall präglas av mångfald. 
Öppen bildningsmiljö för alla åldrar och allas möjlighet att delta i studier och aktiviteter 
oberoende av funktionshinder. 
 
 
En plats som är hälsofrämjande 
Skolan skall utveckla hälsa som en resurs i vardagen. Stärka medvetandet hos den enskilde om 
möjligheten att påverka sin egen livssituation genom medvetna prioriteringar i kursinnehåll på 
samtliga kurser och värna såväl den psykiska som fysiska miljön.  
 
 
Ett kulturellt centrum 
Hjälmared skall vara en kreativ miljö för alla med kulturupplevelser som överraskar och skapar 
nyfikenhet och som speglar bredd och mångfald. 
 
 


