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KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR 
SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA 
verksamhetsåren 2016-2017 
 

 

1 Syfte och mål 
 Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i 

Andelsföreningen Södra Vätterbygdens Folkhögskola.  

 

 Kommunikationsdokumenten utvärderas vartannat år av arbetsgruppen för Kommunikationsdokumentet, som väljs 

av skolrådet.  Uppdatering av kommunikationsdokumentet görs vartannat år av arbetsgrupp som väljs av skolrådet. 

 

 Syftet med planen är 

 - att tydliggöra SVF:s kommunikationsvägar externt och internt, 

 - att fastställa de ansvarsområden som hör till kommunikationsdokumenten, 

 - att ge verktyg för utvärdering av kommunikationsdokumenten. 

 Målet för informationsinsatserna är  

 - att göra SVF känt i huvudmannens olika organisationer/församlingar och dess medlemmar samt olika bidragsgivare 

 - att fylla utbildningsplatserna, 

 - att öka kännedomen om SVF i samhället. 

 

2 Målgrupper 
 Externa målgrupper 

 Allmänheten 

 Potentiella sökande ur ett brett socialt perspektiv, företrädesvis 18 - 30 år 

 Potentiella sökande till SVF:s eftergymnasiala yrkesutbildningar (GFK och Journalist) 

 Arbetssökande 

 Lågutbildade 

 Funktionshindrade 

 Utlandsfödda 

 SYV:are och kuratorer inom utbildningsväsendet och arbetsförmedlingar 

 SVF:s huvudmän, Equmeniakyrkan, Equmenia, och dess medlemmar 

 Bidragsgivare 

 

 Interna målgrupper 

 Studerande 

 Personal; grupper och individuellt 

 Andelsföreningens styrelse 

 Besökare, konferensgäster 

 

3 Informationsvägar 
 Externa informationsvägar 

 Webbsidor / webbkonton www.svf.fhsk.se med direktadresser:  

   www.svfallman.se 

   www.svfbibel.se 

   www.svf.college.se 

   www.svfgrafisk.se 

   www.svfjournalist.se 

   www.svfmusik.se 

  Linjernas egna webbsidor 

  www.folkhogskola.nu (FIN) 
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  www.utbildningsinfo.se (via FIN) 

  www.arbetsformedlingen.se (via FIN) 

  Facebook 

  Twitter 

  Instagram 

  Periscope 

 

 Tryckt informationsmaterial Linjepresentationer 

  Skolgemensam presentation 

 

 Medverkan i mässor Utbildningsmässa för kommunens gymnasieelever 

 

 Konferenser/festivaler Equmeniakyrkans kyrkokonferens 

  Equmenias riksstämma 

  Ungdomsfestivaler, t ex 

   Frizon 

   Gullbrannafestivalen 

   Hönökonferensen 

 

 Pressmeddelanden Via e-mejl enligt sändlista 

 

 Annonsering Digital annonsering: 

  t ex Google AdWords, Facebook 

  Tidningsannonsering vid behov:  

  Sändaren 

  Jönköpings Posten 

  Jönköping.nu 

 

 Utskick Församlingar i Equmeniakyrkan region Öst 

  Nyhetsbrev (per mejl) enligt sändlista 

 

 Affischering Inför särskilda event 

 

 Öppet hus 

 

 Samverkan Folkhögskolor inom Equmeniakyrkans Samverkan webb, tryck. 

  Folkhögskoleråd saker, mässor, festivaler… 

 

 Interna informationsvägar 

 Personal Veckoinformation via e-post 

  SVF:s webbsida 

  Informationsskärm i entrén 

  Skolråd 

  Lärar- och samverkansråd 

  

 Studerande Klassråd 

  Informationsskärm i entrén 

  Studeranderåd 

  SVF:s webbsida 

  Information via e-post 

  Informationsfika 
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4 Strategisk översiktsplan 

 Externt 
 

Aktivitet/kanal Målgrupp Ansvarig Tidsaspekt / när 

Webbsidor     

 www.svf.fhsk.se, med direktadresser: 

www.svfallman.se 

www.svfbibel.se 

www.svf.college.se 

www.svfgrafisk.se 

www.svfjournalist.se 

www.svfmusik.se 

Potentiella sökande, huvudmännen, 

evenemangspublik, f d studerande 
webbansvarig  

 www.grafisklinje.se Potentiella sökande, uppdragstagare, arbetsgivare webbansvarig i samarbete med resp linjeledare  

 www.journalistlinjen.nu 

 www.musiklinjen.nu 
   

 folkhogskola.nu (FIN), inkl 

utbildningsinfo.nu, 

arbetsformedlingen.nu 

Potentiella sökande skoladministratör 

Uppdatering årligen 

oktober/november, lediga platser 

vår/sommar 

 Facebook-, Instagram-, Twitter-konton 

för SVF och för resp linje    

Tryckt informationsmaterial  
skolchef, marknadsföringansvarig (i st f 

linjeledare GFK) 
Årlig uppdatering under höstterminen 

Mässmedverkan     

 Utbildningsmässa för gymnasieelever Potentiella sökande, 18 - 19 år SYV Vårterminen efter inbjudan 

Konferenser/festivaler     

 Kyrkokonferensen Huvudmannen och huvudmannens medlemmar skolchef Årligen under våren 

 Equmenias riksstämma "- skolchef Årligen under våren 

 Ungdomsfestivaler Potentiella sökande 18 - 30 år skolchef 
Efter inbjudan, huvudsakligen vår-

sommar-höst 
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Pressmeddelande (via e-mejl) 

 Jönköpings-Posten, J-Nytt, JkpgLive, J-

Mini, Jönköping.nu, Sändaren 

Allmänheten, potentiella sökande, 

evenemangspublik 
skolchef 

Kontinuerligt under året 

Genomgång av event vid skolråd 

(kalendariet) samt i linjeledarråd 

Annonsering   skolchef  

Digital annonsering 

t ex Google AdWords, Facebook 

Allmänheten, potentiella sökande, evenemangs-

publik 
  

Tidningsannonsering, vid behov, t ex: 

 Sändaren 
Huvudmannen och dess medlemmar  Utbildningsbilagor etc 

 Jönköpings Posten Evenemangspublik  Vid offentligt evenemang 

 Jönköping.nu Potentiella sökande  Årligen vår/sommar 

Utskick 

 

T ex  

församlingar Equmeniakyrkan region Öst 

skolchef 

 
Inför Öppet Hus, ansökningsperiod 

Affischering Evenemangspublik, potentiella sökande skolchef 
Vid evenemang, inför Öppet Hus, 

ansökningsperiod 

Öppet hus 
Potentiella sökande, f d studerande, anhöriga, 

styrelse, intresserade skolchef Årligen mars månad 

 

 Internt 
 

Aktivitet/kanal Målgrupp Vägen till målet Ansvarig Tidsaspekt / när 

Personal      

 Veckoinformation via e-post SVF.s personal 

Inhämta information konferens, 

skolverksamhet, studerandekår. E-

postlista 

skoladministratör Kontinuerligt 

 Informationsskärm i entrén 
SVF:s studerande, personal, 

besökande 

Inhämta information konferens, 

skolverksamhet, studerandekår 

skoladministratör, 

konferenskoordinator 
Kontinuerligt 

 Skolråd   skolchef  

 SVF:s webbsida SVF:s personal "- webbansvarig Kontinuerligt 

 Lärar- och samverkansråd   skolchef  
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Studerande      

 Klassråd/mentorstid   linjeledare/klassföreståndare  

 Informationsskärm i entrén 
SVF:s studerande, personal, 

besökande 

Inhämta information konferens, 

skolverksamhet, studerandekår 

skoladministratör, 

konferenskoordinator 
Kontinuerligt 

 Studeranderåd     

 E-post SVF:s studerande 
Inhämta information angående aktuella 

arrangemang, ändringar i planering etc 
skoladministratör Kontinuerligt 

 SVF:s webbsida SVF:s studerande "- webbansvarig Kontinuerligt 

 Informationsfika SVF:s studerande "- skolchefen Vid behov 

 

 


