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 Värdegrund 

HÄR GILLAR VI MÄNNISKOR 

SVF vilar på en kristen värdegrund och ser därmed 

alla människors lika värde oavsett social och etnisk 

tillhörighet, trosbekännelse, funktionsnivå, kön 

eller sexuell läggning. 
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Mål: Folkbildningen ska ge alla möjlighet  
att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning  

för personlig utveckling och delaktighet i samhället 
 
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 

demokratin, 

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att 
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen, 

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället, och 

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Statens mål och syften statsbidrag till folkbildningen 



SVF - Verksamhetsidé 
Mötet med människor har alltid proritet på SVF. Vi vill 

försöka vara bästa möjliga folkhögskola för varje 
enskild individ.  

Bildning som helhetstänkande på alla områden på 
skolan. SVF vill ge människor redskap för analys 
och reflektion. SVF vill att så många som möjligt 
kan vara med och påverka sin livssituation och 
deltar i samhällsutvecklingen. SVF vill erbjuda  
gemenskap och ser vikten att alla människor får bli 
sedda och bekräftade.   

Utbildning med målet att rusta människor. På SVF vill vi 
utbilda för vidare studier, direkt yrkesverksamhet 
och för att främja personlig utveckling. SVF vill 
öppna dörrar in i framtiden 

Konferensverksamhet för att erbjuda en stimulerande 
miljö för kurser och konferenser med bra service 
och trevligt bemötande. SVF Konferens ska tillföra 
folkhögskoleverksamheten ekonomiska medel för 
helhetens bästa. 
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SVF arbetar med bildning, 
utbildning och 

konferensverksamhet. 
På SVF är tilltron till 

människor och ett gott 
bemötande alltid viktigt.  
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Målsättning (jfr VP) 
”Bästa möjliga folkhögskola för varje individ” 
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• Erbjuda de bästa möjligheterna för varje individ för bildning, 
utbildning och personlig utveckling på en av de mest 
attraktiva folkhögskolorna i landet. 

• Vara en viktig aktör både lokalt, regionalt och nationellt 
inom många områden för bildning och kultur utifrån SVF:s 
bildningstradition. 

• Erbjuda ett attraktivt boende med god service i  
stimulerande miljö. 

• Vara gärna både förstahandsval och regelbudet val som 
konferensanordnare för våra målgrupper. 
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Kort om omvärldsanalys 
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Utmaningar  Allmän kurs  
Allmän linje på SVF är viktig både för skolan och för samhället. Folkbildningsrådet ställer nya krav på hantering 
av extraplatser, projekt och nya målgrupper. Vi ser idag att vi kan utöka upp emot 135-140 deltagare men där 
går ett tak för vad som är rimligt för en fungerande verksamhet med nuvarande förutsättningar. Många 
kommuner är tveksamma till finansering av verksamhet med stöd och i förekommande fall boendestöd för 
specialgrupper utifrån funktionsnedsättning. Viktigt att hela tiden ha  genomarbetade planer för vägval vad 
gäller profil och pedagogisk inriktning framöver. 
Särskild kurs och framtiden 
Gymnasiet, demografin, arbetsmarknaden, utbildningssverige som helhet, internationella aspaketer, 
samhällsutvecklingen i stort  - detta är alla viktiga aspekter att ta med i ordenligt och kontinuerlig 
omvärldsanalys för samtliga skolans särskilda kurser.  En avgörande faktor att analysera hela tiden är också 
omvärldsanalysens konsekvenser i driv och engagemang i respektive linjes linjeråd för linjens kontinuerliga 
utveckling. SVF behöver troligen arbeta fram förslag på 1-2 nya kurser inom de närmaste två åren. 
Statsbidragsutveckling 
Folkbildningen som helhet åtnjuter fortfarande stort förtroende. Men sett ur ekonomisk synvinkel får inte det 
förtroendet större genomslag i ökade statsbidrag. Statens ansvarstagande i form av uppräknade statsbidrag 
motsvarar inte kostnadsökningen i form av löneavtal och allmän prisutveckling. För att säkerställa verksamhet 
på dagens nivå, måste arbetet med kompletterande finansiering fortsätta. 
Övrigt 
Inom Konferensverksamheten  SVF Konferens ska aktörer som vet att SVF finns inte kunna glömma SVF. Fler 
aktörer inom konferensverksamhet i Jönköping etablerar sig eller bygger om eller bygger nytt. SVF har att i 
ökad konkurrens fortsätta visa framfötterna med SVF.s unika förutsättningar som konkurrensfördelar. 
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• Målmedvetet och genomtänkt förändringsarbete på alla SVF:s långa kurser. Öppenhet 
och konkret arbete för att undersöka och pröva behovet av en eller två nya långa kurser 
de närmaste åren. Medvetet pedagogiskt utvecklingsarbete på bredare front än idag. 

• Fortsätta utveckla marknadsföringsarbetet för att säkerställa rekrytering av studerande 
för att skapa pedagogiskt och socialt fungerande grupper och livskraftiga linjer. Bredden 
av kommunikation/marknadsföring behöver också påminna och förnya kunders 
medvetenhet om SVF:s som ett naturligt val för konferensverksamhet och sommarläger. 

• Att fortsätta arbetet med att kompletterande finansieringsformer som 
konferensverksamhet, uppdragsutbildningar och uthyrning av lokaler för att säkerställa 
folkhögskolans framtida arbete och utveckling. 

• Fortsätta arbetet med genomtänk planering och genomförande av reparation och 
underhåll av fastigheten. Fastighetsdokumentet från till 2019 görs om och byggs vidare 
med konkretisering av planer som sträcker sig minst fram till 2024. 

• Fortsätta arbetet med genomarbetade och genomtänka rekryteringar vid 
nyanställningar. Detta gäller inte minst aviserade pensionsavgångar de närmaste åren.  

• Försöka stärka samarbetet med huvudmannen regionalt och nationellt på strategiska 
och viktiga områden både inom folkhögskoleverksamheten och konferensverksamheten. 

Strategier 


