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Systematiskt kvalitetsarbete
Verksamhetsplanen följs upp
kontinuerligt, utvärderas och resultaten
analyseras med hjälp av
utvärderingsverktyg.
Hur svarar verksamheten mot
intressenternas krav och förväntningar?

Ny verksamhetsplan
utformas inför nytt läsår

Verksamhetsplanen och kvalitetsarbetet
Verksamhetsplanen är ett styrdokument som ska vara förankrat hos skolans samtliga
intressenter. (Se ovanstående skiss).
Ytterst är det varje enskild medarbetare som ansvarar för att uppdraget fullgörs i
enlighet med de direktiv och målsättningar som verksamhetsplanen ger vid handen.
Därför ska samtliga medarbetare vara väl förtrogen med dokumentet och således
planera, genomföra, följa upp, utvärdera och analysera det egna arbetet i förhållande
till de givna verksamhetsmålen.
Verksamhetsplanen ska revideras inför varje nytt läsår och skolans systematiska
kvalitetsarbete ska relatera till de prioriterade målsättningarna.
Verksamhetsplanen ska beakta samtliga intressenters krav och förväntningar. För att
deltagarperspektivet ska kunna tillgodoses ska planen slutgiltigt fastställas i
styrelsemötet i september.
Den pedagogiska personalen ska i samband med höstterminens upptakt tillförsäkra
sig kunskap om deltagarens mål och förväntningar och dokumentera dessa på ett
sådant sätt att deltagarperspektivet kan beskrivas i den för läsåret aktuella
verksamhetsplanen. Deltagarnas individuella mål ska i slutet av läsåret alternativt
terminen följas upp, utvärderas, analyseras för att systematiskt kunna förbättra
verksamheten utifrån kriteriet – att ta tillvara den enskilde deltagarens krav och
förväntningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar således inte endast om nöjda
deltagare, utan om förmågan att kunna utforma ett kvalitetssäkringssystem som tar
fasta på samtliga intressenters perspektiv.

Verksamhetsplanen beskriver endast de övergripande målen för utbildningen utifrån
de ovan angivna intressenterna. Sedan tillkommer kurs- och timplaner som
respektive kursföreståndare utarbetar med stöd av folkbildningsrådets
rekommendationer.
Vårt huvudverktyg är enkätprogrammet QA. Se vidare http://www.fbkvalitet.se/.

Uppdrag läsåret 2012/2013

Dalkarlså och det lokala
kulturuppdraget

Utifrån statens uppdrag till folkbildningen har folkhögskolan en roll som kulturbärare i
lokalsamhället. Dalkarlså folkhögskola har unika möjligheter att förvalta kulturarvet
med tanke på skolmiljön och dess byggnader.
Vid två tillfällen under året, advent och midsommar, ska allmänheten inbjudas till
arrangemang som syftar till att bevara kulturarvet. I adventstid arrangeras julmarknad
och vid midsommar anordnas ett traditionellt midsommarfirande. Skolan ska
samarbeta med lokala aktörer vid dessa tillfällen.

Ansvarig: Pia-Maria Simonsson

Musiker

Intressent: Huvudmannen
Musikutbildningarna vid Dalkarlså folkhögskola ska förutom uppdraget att främja
samhällets kulturliv även ge ett mervärde till församlingarnas musikliv, vilket innebär
att skolans musikutbildningar ses som en resurs för lokala församlingar.
Mål
Läsåret 2012/2013:
 Starta ett musikteam riktat mot kyrkor och församlingar
 Delta i det kreativa arbetet inom Pingst
 Delta i planering av ”Lappis”
 Aktiv medverkan vid huvudmannadagen

Intressent: Deltagaren
Mål
Läsåret 2012/2013:
 Utveckla rutiner och arbetssätt för skolans studio.
 Utvärdera ansökningsmetoder
 Utveckla ensemblemetodiken

Intressent: Staten genom Folkbildningsrådet
Mål
Läsåret 2012/2013:
 Utveckla värdegrundsarbetet enligt modell från FIF-projektet

Intressent: Region Västerbotten
Mål
Läsåret 2012/2013:
 Aktivt deltagande i hälsa- och miljöarbetet vid skolan.

Musiklinjen

Intressent: Huvudmannen
Mål under läsåret 2012/2013:
Mål
Läsåret 2012/2013:
 Starta ett musikteam riktat mot kyrkor och församlingar
 Delta i det kreativa arbetet inom Pingst
 Delta i planering av Lappis
 Aktiv medverkan vid huvudmannadagen

Intressent: Deltagaren
Mål
läsåret 2012/2013:
 Behålla de goda resultaten från utvärderingar
 Tydligare mål i kursbeskrivningarna
 Tydligare profil i marknadsföringen

Intressent: Staten genom Folkbildningsrådet
Mål
läsåret 2012/2013:
 Utveckla värdegrundsarbetet enligt modell från FIF-projektet

Intressent: Region Västerbotten
Mål
Läsåret 2012/2013:
 Aktivt deltagande i hälsa- och miljöarbetet vid skolan.

Bibellinjen

Intressent: Huvudmannen
Mål
läsåret 2012/2013:
Relationen mellan bibellinjen och Pingst ska förbättras. Därför planeras följande:
• Pastorer, såväl inom Pingst som inom andra samfund, inbjuds att vara
gästföreläsare på bibellinjen.
Syfte: Medvetandegöra huvudmannen om skolan och skapa ett engagemang
för skolan bland pastorer.
•

Erbjuda församlingsbesök och hålla gudstjänster.
Syfte: Medvetandegöra huvudmannen om skolan och få fler ansökningar till
skolan.

•

Inbjuda pastorer och andra intresserade till seminarier i närliggande
församlingar med aktuella och intressanta gästtalare.
Syfte: Medvetandegöra huvudmannen om skolan och dess resurser.

•

Kursdeltagarna delas in i team som gör regelbunden praktik i församlingsmiljö.
Syfte: medvetandegöra huvudmannen om skolan, skapa relationer till de
närmaste församlingarna samt att vara en resurs i församlingsmiljö.

•

Ta kontakt med tidigare kursdeltagare och göra en utvärdering utifrån vad de
tycker sig haft nytta av från sitt bibelskoleår och vad de skulle önskat haft mer
eller mindre av.
Syfte: Utforma ett attraktivt utbildningsutbud

•

Prioritera PSK-dagen i mars månad.
Syfte: Medvetandegöra huvudmannen om skolan.

•

Genomföra en distansutbildning på halvtid via videolänk i Umeå.
Syfte: Erbjuda halvtidsstudier och därmed möjliggöra för fler att studera på
bibellinjen.

•

Samarbete mellan Bibel Väst och bibellinjen ska utredas under året med målet
att samverkan ska bli möjlig.

Intressent: Deltagaren
Mål
läsåret 2012/2013:
•

Under första skolveckan sätter bibellinjen upp en gemensam målsättning för
året.
Syfte: Skapa en gemensam inriktning att arbeta mot med hela klassen. Stärka
gruppgemenskapen
Uppföljning: Målsättningen aktualiseras några gånger under läsåret i klassen

•

Varje kursdeltagare gör en individuell målsättning.
Syfte: Skapa ett individuellt engagemang för studierna
Uppföljning: Diskuteras och följs upp några gånger under läsåret enskilt med
klassföreståndare.

•

Minst en retreat kommer att genomföras.
Syfte: Stimulera den andliga utvecklingen
Uppföljning: Utvärderas efter slutförd retreat.

•

Bibellinjen ansvarar varje vecka för att leda andakter på skolan.
Syfte: Träna på att framträda inför andra och att hålla andaktsstunder.
Uppföljning: Aktualiseras regelbundet under läsåret

•

Vi ökar betoningen på muntlig framställning genom att kursdeltagarna vid tre
tillfällen under året får göra ”predikoövningar” i klassrumsmiljö, samt vid några
tillfällen medverka och hålla i gudstjänster.
Syfte: Deltagaren får utveckla sin förmåga till att hålla predikningar och att
planera och genomföra gudstjänster.
Uppföljning: Deltagarna får respons från lärare efter utförd övning.

•

Undervisningen och församlingspraktiken ska kopplas ihop tydligare genom
att kursdeltagarna får tillfälle att i församlingsmiljö pröva det man jobbat med
på skolan.
Syfte: Undervisningen ska få praktisk tillämpning.
Uppföljning: Dels genom att praktikhandledaren ger respons och dels genom
att läraren gör återkopplingar efter utförd tillämpning.

Intressent: Staten genom Folkbildningsrådet
Mål
läsåret 2012/2013:
 I ämnet Relationskunskap bearbetas deltagarens relation till Gud, andra, sig
själv och skapelsen. Där jobbas också på individens självbild på ett sådant
sätt att var och en får ett starkare självförtroende och känner ett större ansvar
både för sig själv och för andra.
Syfte: Utveckla individens livssituation.
Uppföljning: Utvärderas i slutet av året dels i ämnesutvärdering, dels i enskilt
samtal med kursföreståndaren.
 I ämnena bibelkunskap och bibelbruk läggs en god grund för fortsatt studium
av Bibeln och tron på egen hand eller i grupp. Gott om tid ges för reflektion
över hur texter ska tolkas, utläggas och tillämpas.
Syfte: Ge redskap för ett fortsatt livslångt lärande när det gäller den kristna
tron.
Uppföljning: Utvärderas i slutet av läsåret.
 Under Europaresan får kursdeltagarna på ett aktivt sätt möta andra kulturer
och vara en aktiv del i dem.
Syfte: Aktualisera och delta i det mångkulturella samhällets utmaningar.
Uppföljning: Reflektioner under resan. Utvärdering och redovisning för skolan
efter resan.
 I musik- textil- och träslöjdsprofilerna får var och en undervisning både
teoretiskt och praktiskt i sitt kulturella intresse.
Syfte: Vara en aktiv deltagare i kulturlivet.
Uppföljning: Profilerna utvärderas i slutet av läsåret.
 Kursföreståndare är Rikard Grenehed.

Allmän kurs

Intressent: Huvudmannen
Mål
läsåret 2012/2013:
 Vi vill ta kontakt med Klara kyrka och LP Ursviken och höra oss för om
deltagarna kan få möjlighet att delta i någon del av deras sociala verksamhet
för att få en större förståelse för samhället och hur det fungerar och i
förlängningen få en möjlighet att utveckla ett större samhällsansvar.
 Vi vill under läsåret besöka våra systerskolor för ett utbyte mellan
allmänkurser. Detta för att fördjupa relationerna mellan skolorna, men också
för att utbyta tankar kring bland annat pedagogiska strategier,
folkhögskolemässighet och rörelseprofilering.
Syfte
Att få deltagarna att känna ett större samhällsansvar (1)
Utveckla metodik utifrån kvalitet, omdömeskonsekvens och folkhögskolemässighet
samt få ökad förståelse för hur man kan förhålla sig till huvudmannauppdraget i
undervisningen. (2)
Utvärdering
Åtgärd 1 utvärderas med en extra fråga i enkäten:
I vilken utsträckning håller du med om följande påstående:
Skolan känner ett stort samhällsansvar
Besöken vid systerskolorna utvärderas med PMI-metoden.

Intressent: Deltagaren
Mål
läsåret 2012/2013:

 Vi kommer att arbeta för att hjälpa varje deltagare att kartlägga sin
studieförmåga utifrån några modeller. Detta för att medvetandegöra dem om
sina styrkor och begränsningar vad gäller studiemetodik
 Utifrån den nationella kvalitetsenkäten kan vi se att deltagare på Dalkarlså
upplever förberedelser inför arbetslivet som en av skolans svagare sidor. Därför
planerar vi att genomföra ett projekt i början på vårterminen som handlar om att
träna sig i arbetssökande.

Syfte
Att hjälpa deltagaren att se nya möjligheter i livet (1, 2)
Att ge deltagaren större möjligheter att studera vidare (1)
Att ge deltagaren större möjligheter i arbetslivet (2)
Att ge deltagaren ökat självförtroende (1, 2)
Utvärdering
Åtgärderna utvärderas genom analys av resultaten på frågor 4, 5, 6 och 7 i delen om
deltagarens egna mål. Höstens resultat jämförs med vårens.
Två fritextfrågor kompletterar:
Vad kan vi göra för att hjälpa dig förbättra dina möjligheter att studera vidare?
Vad kan vi göra för att hjälpa dig förbättra dina möjligheter i arbetslivet?

Intressent: Staten genom Folkbildningsrådet
Mål
läsåret 2012/2013:
 För att förbättra förståelsen hos deltagarna och oss själva hur man kan
använda sig av informations- och kommunikationsteknik kommer vi att utöka
den del av kursen som varit uppbyggd kring asynkront lärande i digital miljö.
 Dessutom kommer vi att lägga upp en del av den ordinarie undervisningen
kring användande av IKT för att exempelvis få översikt över sin privatekonomi
och ta kontakt med myndigheter.
Syfte
Att fördjupa förståelse för hur man kan använda IKT för inlärning (1)
Att fördjupa förståelse för hur man kan använda IKT i vardagen (2)
Utvärdering
Åtgärderna utvärderas med hjälp av frågorna om förekomsten, tillräckligheten och
inlärningsgraden av IKT i den befintliga QA-enkäten.

Kursföreståndare är Johan Nilsson.

Externa utbildningar
Dalkarlså folkhögskola ska under läsåret 2012/2013 bedriva utbildning på följande
platser:
•
•
•
•

Ursviken, dagfolkhögskola vid LP-verksamhetens behandlingshem
Göteborg, Bibelskola Väst i samarbete med Smyrnaförsamlingen och Pingst i
Väst
Västra Götaland, Teamträningsskola Väst
Dagfolkhögskola för invandrare i Linköping

Samtliga externa kurser ska följa de riktlinjer som de ovan beskrivna intressenterna
angivit. Bibelskoleverksamheten och teamträningsskolan ska i likhet med övriga
utbildningar förankra de syften och prioriterade verksamhetsområden som gäller för
folkbildningen.
Samarbete mellan Bibel Väst och bibellinjen ska utredas under året med målet att
samverkan ska bli möjlig.
Ett systematiskt kvalitetsarbete ska vara väl förankrat i samtliga externa
verksamheter. Kursföreståndaren vid respektive verksamhet är kvalitetsansvarig. En
plan som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet ska upprättas och överlämnas
till rektor innan läsårets början.

Marknadsföring
Under läsåret 2012/2013 ska arbetet med att förtydliga skolans varumärke initieras.
Vad är unikt med utbildningarna vid Dalkarlså?
Den personliga och direkta markandsföringen ska prioriteras framför den allmänna
annonseringen. Ansvarig är Pia Simonsson

Pingstskoledagen
Besök planeras i Stockholm och Västerås

Kost och kök
Mål
läsåret 2012/2013:
 Kosten ska innehålla minsta möjliga tillsatser som är E-märkta. Tillsatser och
processad mat ska undvikas när det är ekonomiskt försvarbart.
 Hålla samma standard som tidigare år trots renoveringsarbetet
 Utreda möjligheten till att erbjuda matlådor under helgen och dra ner på
personalbehovet.

Ekonomi
Med tanke på hussvampsangreppet och de kostnader som renoveringsarbetet
innebär under läsåret kommer det ekonomiska resultatet att påverkas. Ett lägre
resultatnetto blir följden för kalenderåret 2012.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljörond ska genomföras en gång per år. De brister som uppdagas noteras i
verksamhetsplanen under förutsättning att åtgärd anses nödvändig. I det fall där
bristen ej åtgärdats omedelbart ska dokumentationen ange vilken brist som avses
och när åtgärd planeras samt vem som är ansvarig för utförande och uppföljning.
Skyddsrond ska genomföras i oktober 2012.
Följande brister ska åtgärdas under verksamhetsåret:
Kompletteras till styrelsemöte i november 2012.
Rond har ännu ej genomförts. I medarbetarrådet har beslutats att arbetsmiljöfrågorna
med fokus på arbetsklimatet ska tas med i QA enkäten. Arbetsmiljöarbetet ska
fokusera mer på ”arbetsklimatet” än på den fysiska arbetsmiljön under året. Rond ska
dock genomföras med tillhörande protokoll innan årets slut.
Arbetsmiljöarbetet ska beskrivas i verksamhetsutvecklingshjulet.

Jämställdhetsplan vid Dalkarlså folkhögskola
Bakgrund
Diskrimineringsombudsmannen föreslår att jämställdhetsplanen upprättas i
samverkan mellan anställda och ledning där processen sker i 6 steg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kartläggning
Analys av jämställdhets läget
Utvärderingsbara mål-vad ska jämställdhetsarbetet leda till?
Konkreta åtgärder-Vad, hur, när och av vem?
Vidta åtgärder
Året efter- utvärdering, ledde åtgärderna fram till målen?

Jämställdhetsplanen kan med fördel kopplas ihop med det systematiska
arbetsmiljöarbetet eller andra dokument.
Konkreta åtgärder för Dalkarlså Folkhögskolas personal:
En grupp har utsetts med en bred och jämställd sammansättning vad gäller
arbetsuppgifter på skolan och könsfördelning. Gruppen kommer att bestå av: Stig
Åsbringer, Johan Nilsson, Jakob Forslund, Pia-Maria Simonsson, Helena Löfqvist

Sjöström och Lena Jonsson där Lena är sammankallande. Under höstterminen 2012
kommer gruppen att arbeta med en kartläggning och analys av jämställdhetsläget vid
Dalkarlså Folkhögskola inför fortsatt arbete med utvärderingsbara mål och konkreta
åtgärder under vårterminen 2013 där även resten av personalgruppen bör inkluderas
i processen.
Kartläggningen sker i samband med QA-enkäten i november.

Tjänstgörande personal under läsåret 2012/2013
Pedagogisk personal
Jonas Holmström
Anna Duveskog
Jakob Forslund
Rikard Grenhed

musiklärare
musiklärare
musiklärare
bibellärare

Helena Löfqvist Sjöström
Anette Gustafsson
Johan Nilsson
Andreas Öberg

textillärare
allmänlärare
allmänlärare
ensemble, trummor

Administrativ personal och vaktmästeri
Kjerstin Gradin
kanslist, internat
Fredrik Boquist
vaktmästeri, fastighet
Östen Eriksson
vaktmästeri
Bengt Axelsson
kamrer
Kök
Syrene Wallmark
Pia-Maria Simonsson
Marlene Svensson
Elisabet Åström
Brita Öhman

köksansvarig
marknad, kök, internat
kök
EU-projekt
kök

Timanställda lärare
Charlotta Grenehed
Lis-Beth Öberg
David Wiljebrand

bibel
piano
Bibel

Kjell-Göran Westerberg LP Ursviken
Fredrik Lundgren
gitarr
Rikard Tjärnlund
piano
Kurator
Lena Jonsson
Dalkarlså 2012-09-06
Stig Åsbringer, rektor

