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Verksamhetsplan 2016-2017 (utvärderas årligen). 
 

Inledning  
Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF) startade 1919 och är en av Sveriges största folkhögskolor. På skolområdet finns 

förutom skolbyggnader och internat också konferensanläggning, bibliotek, gymnastiksal och hyresbostäder. SVF vill vara 

en mötesplats för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin. Verksamheten bygger på en kristen 

värdegrund och skolan vill erbjuda bästa möjliga miljö för bildning och personlig utveckling. SVF:s huvudman är 

Equmeniakyrkan/Equmenia och på skolan finns dagligen ca 300 kursdeltagare varav ca 130 bor på skolans internat. 

Skolans anställda personal är för närvarande 55 personer.  SVF:s ekonomi omsätter totalt ca 40 mkr.  

 

SVF finns mitt i ett samhälle som präglas av förändringar och där nya behov uppkommer hela tiden. Att utbilda männi-

skor idag ställer höga krav på förmågan att värdera och utveckla kunskaper som kursdeltagare förväntas ha både nu och i 

framtiden. Vi lever i en alltmer globaliserad värld med ett alltmer mångkulturellt samhälle. Den tekniska utvecklingen 

och den digitala revolutionen ger nya möjligheter till information och påverkar synen på hur kunskap kan och ska för-

medlas. Frågor om klimat, global rättvisa och fred/konflikthantering är ständigt aktuella i vår tid. Allt detta gör att SVF 

lever med utmaningen att utforma verksamheten inte enbart utifrån tradition utan också utifrån relevans, framtids-

utsikter och söktryck just nu.  

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i mål och syften med statens stöd till folkbildningen.  

Mål: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig 

utveckling och delaktighet i samhället. 

Syften:  

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att 

delta i samhällsutvecklingen. 

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

SVF:s verksamhetsplan utgår även från mål fastställda av skolans huvudman Equmeniakyrkan/Equmenia, nu gällande 

stadgar för SVF samt av SVF:s styrelse antagna policydokument och övriga inriktningsbeslut. De inledande texterna i 

planen nedan anger SVF:s värdegrund och bildningssyn - kunskapssyn. Under rubriken Verksamhetsidé finns övergri-

pande mål av strävandekaraktär. Under rubriken Verksamhetsmål finns för perioden prioriterade mål för SVF som 

helhet. Därefter följer handlingsplaner för skolans olika verksamhetsområden. Ambitionen är att det i dokumentet som 

helhet ska framgå hur kvaliteten i verksamheten säkras och utvecklas. Utvärdering av verksamhetsplan sker årligen  i 

styrelsen med underlag rapport sammanställd av skolchefen.  

 
 

Värdegrund  
SVF:s verksamhet vilar på en kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, 

trosbekännelse, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning.  

 
 

Kunskapssyn - Bildningssyn 
SVF är en mötesplats för människor och idéer. Genom en levande dialog, ifrågasättande, förmåga att ompröva och pröva 

nytt, är SVF en aktiv folkbildande kraft mitt i samhället. SVF ser kursdeltagaren som en unik resurs och ställer henne/ 

honom i centrum för verksamheten. SVF ger utrymme för olika kunskapsformer såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet och ser att dessa tillsammans bidrar till ett kunskapsmässigt helhetsperspektiv.  
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Verksamhetsidé  
 SVF sätter kursdeltagaren i centrum och prioriterar det mänskliga mötet i hela verksamheten.  

I det mänskliga mötet utvecklar kursdeltagare och personal samarbeten och gemenskap som präglas av ömsesidig 

respekt med kursdeltagarens bästa i fokus.  

 SVF bedriver utbildning och bildning av sådan kvalitet att varje kursdeltagare ges möjligheter till personlig utveckling. 

Målet är också att ge bästa möjliga förutsättningar för fortsatt utbildning och/eller yrkesutövning och till ett medvetet 

samhällsengagemang.  

 SVF har ett samhällsengagemang som genomsyras av lyhördhet och respekt för framförda åsikter och behov.  

I hela verksamheten motverkas alla former av kränkande behandling och arbetas aktivt för en hållbar utveckling.  

 
 

Verksamhetsmål 

Det vi vill är: 

 att SVF ska genomföra utbildningar på grundläggande, allmän och särskild nivå samt yrkesutbildningar. Dessa utbild-

ningar är för närvarande Allmän linje, Bibellinje, Collegelinje, Grafisk form och Kommunikation, Journalistlinje och 

Musiklinje.  Alla linjer ska beakta utmaningen om relevans, framtidutsikter och söktryck. Ett särskilt utvecklingsarbete 

kring Journalistlinjen ska genomföras. SVF ska fortsätta driva ett skolbibliotek av god kvalité.  

 att SVF ska bedriva kurs- och konferensverksamhet som samverkanskurser med pedagogisk ambition enligt denna 

verksamhetsplan inom ramen för folkhögskoleverksamhet eller ren uthyrningsverksamhet inom SVF Vision AB. Denna 

verksamhet ska tillföra SVF ekonomiska resurser så att folkhögskolans verksamhetsbas stärks.  

 att SVF ska integrera livsåskådnings- och existentiella frågor utifrån ett kristet humanistiskt perspektiv i all utbildning. 

Viktiga fokusområden ska vara fred/konflikthantering och religionsdialog utifrån läget i omvärlden. 

 att SVF ska vara viktig aktör för Equmeniakyrkans/Equmenias utbildnings- och utvecklingsarbete centralt, regionalt 

och lokalt.  

 att SVF ska fortsätta utveckla det internationella samarbetet med North Park University genom Collegelinjen och andra 

utbildningar på SVF/NPU. Målet är också att utveckla det internationella samarbetet med Equmeniakyrkans syster-

kyrkor och deras samverkande organisationer och kontakter med universitet/högskolor i andra länder. 

 att SVF ska påverka samhällsutvecklingen i Sverige kring mångfald och integration och medvetandegöra vikten av 

öppenhet och generositet i bemötandet av alla människor.   

 att SVF ska utveckla IT-strategier som beaktar ny teknik och nya digitala resurser som sociala medier och även arbeta 

med motverka den digitala klyftan. 

 att SVF ska arbeta för att förstärka medvetenheten om klimatfrågorna och alltmer skapa en hållbar miljö avseende 

energiförbrukning, avfallshantering och annat som rör frågor om folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.  

 att SVF ska genomföra goda och genomarbetade personalrekryteringar och utveckla arbetet med planerad kompetens-

utveckling för alla personalgrupper.  

 att SVF ska ännu mer integrera internatets funktion i det pedagogiska arbetet som helhet. Det handlar om hur interna-

tet tydligare kan byggas in i strukturer på skolan för att skapa förutsättningar för integration och möjlighete att ta vara 

på mångfalden av människor som finns på SVF. 
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Pedagogiska verksamheten 
 

Allmän linje 

Antal kursdeltagare 

Omkring 120 

Vårt uppdrag  

 Att vara personligt utvecklande, allmänbildande, både globalt och lokalt samhällsorienterande samt ge kunskaper 

som öppnar vägar in i arbetslivet eller för vidare studier på högskola/universitet. 

 Att sätta individen i centrum genom individuell studieplanering där hänsyn också tas till den studerande med 

särskilda behov/funktionsbegränsning. 

Inre arbete 

 Att arbeta med bemötande/människosyn genom att synliggöra och formulera hur vi möter våra deltagare och 

varandra utifrån de roller vi har samt skapa förutsättningar för en mötesplats där vi och deltagarna får möjlighet 

att växa och utvecklas. 

 Att arbeta med värdgrunden utifrån perspektivet att Allmän linje utgör en del av en helhet. Det innebär ett arbete 

med att stärka VI-känslan genom att skapa målinriktade möten liksom ett samtalsklimat som kännetecknas av 

öppenhet och lyhördhet (se SVF:s kommunikationsdokument).  

 Att skapa och tydliggöra rutiner för antagningsprocess, närvarorapportering, mötesplatser för olika medarbetar-

grupperna, arbetsprocessen med omdömen och behörigheter, utvärderingsarbete samt kommunikationen med 

externa samarbetspartners. 

 Att definiera yrkesrollerna genom a tt arbeta fram arbetsbeskrivningar med bra och tydlig uppdelning för att ut-

nyttja respektive kompetenser på bästa sätt samt att öka förståelsen för olika funktioner. 

Strategiskt arbete 

 Att utveckla nätverksbyggandet och skapa relationer till andra folkhögskolor och finnas med i olika sammanhang 

inom folkbildningsvärlden för att skapa ny kunskap, dela erfarenheter och stärka oss i vad det innebär att vara 

folkhögskola. 

 Att arbeta med omvärldsanalysen: vilka deltagare har vi om fem år och vad krävs av oss för att möta deras behov? 

Arbeta med frågan - Vilket sökområde har Allmän linje? 

 Att förstärka kvalitetsarbetet gentemot de myndigheter, kommuner och deltagare som vi arbetar med genom att 

arbeta för att få större möjlighet att påverka tjänstefördelning och budget  

 Att bjuda in föreläsare som inspirerar och bidrar med perspektiv och kunskap kring de frågor som vi väljer att 

lägga fokus på under läsåret. 

 

 

Bibellinjen 

Antal kursdeltagare 

 Bibellinjen har två helårskurser med totalt 24 deltagare: 

 - Bibelåret 12 deltagare 

 - Pulsåret 12 deltagare 

 Ungdomsledaråret, ettårig påbyggnadskurs med distansstudier, 8 - 12 deltagare 

 Distanskurs med internationella fältstudier, terminskurs med 8-12 deltagare 

 Filippos bibelskola i församlingsmiljö, upp till 20 deltagare (ej läsåret 2015/2016). 
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Vårt uppdrag  

 Att ge kunskap om Bibeln, dess bakgrund och historia där Bibelns texter sätts i relation till aktuella frågor i 

nutiden. 

 Att tillsammans med Equmenia genomföra Pulsåret, en kurs med bibelprofil som handlar om tro och idrott. 

 Att rusta unga människor för lärjungaskap, för tjänst och engagemang i samhälle och kyrka. 

Inre arbete  

 Att värna om en stabil teoretisk grund i bibelundervisningen. 

 Att värna om och skapa miljö för andliga erfarenheter och upplevelser. 

 Att arbeta gränsöverskridande, både mot andra linjer på SVF, mot huvudmannen och olika kyrkliga traditioner. 

Strategiskt arbete 

 Att arbeta för antagning också till vårterminen och på sikt skapa terminskurser för större flexibilitet mot de 

sökande. 

 Att utveckla Pulsåret tillsammans med Equmenia. 

 Att integrera det internationella perspektivet på linjen och tydliggöra möjligheten för alla studerande på SVF att 

kunna söka till Distanskursen med internationella fältstudier i det nätverk som finns via huvudmannen. 

 Att fördjupa och utveckla samarbetet med Musik 1 med församlingsinriktning. 

 Att utveckla form, innehåll och strategi i den framtida marknadsföringen av Bibelllinjen. 

 

 

Biblioteket 

Vårt uppdrag  

 Biblioteket är en plats för att mötas, studera, söka information och en integrerad del av det pedagogiska arbetet 

på SVF. 

 Biblioteket ska utifrån SVF:s behov bevara delar av kulturarv och samtidigt följa med i samhällets förändring så 

att det tillsammans med skolans pedagogiska verksamhet ökar de studerandes kompetens i informationssökning. 

 Biblioteket ska ge alla studerande oavsett studiebakgrund möjlighet att hitta passande litteratur. 

Inre arbete  

 Att visa på möjligheterna att tillgodogöra sig litteratur på olika sätt och i olika format. 

 Att utöka studerandeinflytandet både till innehåll och utformning, t ex genom GFK:s arbete med att i biblioteket 

fortlöpande presentera olika författarskap och boktips från studerande och personal. Till biblioteket är en refe-

rensgrupp, bestående av en studeranderepresentant, två pedagoger och bibliotekarien, knuten. 

 Att följa utvecklingen med de studerandes användning av egna datorer och anpassa arbetsplatserna i biblioteket 

därför, t ex genom lättåtkomliga eluttag vid arbetsborden. 

Strategiskt arbete 

 Att underlätta för linjerna att utnyttja bibliotekets möjligheter genom att bibliotekarien deltar i linjeledarträffarna 

och därigenom får bättre inblick i behoven. 

 Att uppmuntra studerande till att använda biblioteket för studier efter skoltid, både enskilt och i grupp. 

 Att fortsatt erbjuda boende i närområdet möjligheten att använda biblioteket. 

 Att stimulera till utåtriktade läsfrämjande aktiviteter såsom bokcirklar, forum på världsbokdagen, författarbesök 

och biblioteksdag med olika seminarier. 
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Collegelinjen 

Antal kursdeltagare 

30 kursdeltagare, varav 15 amerikanska och 15 svenska under hösttermnen, under vårterminen 15 svenska studerande. 

Vårt uppdrag      

 Att erbjuda ett collegeår som ger internationell studieerfarenhet, språklig utveckling och förberedelse för vidare 

studier på högskolenivå i Sverige eller USA. 

 Att vara en länk mellan respektive skolas huvudmän inom utbildningsområdet. 

Inre arbete  

 Att rekrytera lärare i samhällskunskap/politik/historia med förmåga att undervisa på engelska. 

 Att i samverkan med North Park University och i relation till utvärderingar och lärarkompetens se över kursut-

budet under höstterminen på SVF. 

Strategiskt arbete 

 Att vidareutveckla kontaktvägarna till presumtiva svenska sökanden med mål att öka antalet sökande från nivån 

2015. 

 Att påverka North Park University att även rekrytera yngre gästlärare därifrån till SVF, med god spridning bland 

fakulteterna. 

 Att vid sidan av linjeledaren på Collegelinjen rekrytera gästlärare för tjänstgöring North Park University. 

 

 

Linjen för Grafisk form & Kommunikation 

Antal kursdeltagare 

Utbildningen har 32 platser fördelade på två årskurser, varav den andra årskursen till del innebär distansstudier. För an-

tagning krävs treårigt gymnasium eller motsvarande alternativt bedömning av den sökandes reella kompetens. Vi strävar 

efter en så jämn köns-/ålders-/etnisk fördelning som möjligt i vårt antagningsförfarande. 

Vårt uppdrag 

 Att utbildningen ska ge sådana praktiska och teoretiska kunskaper inom grafisk form och kommunikation att den 

studerande, efter genomgången utbildning, kan starta, driva och utveckla projekt inom branschen. Annons- och 

reklambyråer och informationsenheter på företag, förvaltningar och organisationer är tänkbara arbetsplatser. 

 Att Metodiskt arbetar vi främst med större och mindre projekt kopplat till teoretiska studier. Vi jobbar medvetet 

med att låta de studerande ha olika roller i grupperna, ta ansvar, fördela uppgifter och vara delaktiga i att disku-

tera upplägg och innehåll, för att på så sätt stärka det demokratiska tänkandet, delaktigheten och möjligheten till 

påverkan. 

Inre arbete 

 Att ytterligare stärka tanke och förhållningssättet ”Hållbar Design”, så att det genomsyrar mer av våra kurser för 

att de studerande ska se att deras form och design kan påverka både deras egen och andras livssituation och även 

påverka samhällsutvecklingen såväl lokalt och globalt.  

 Att arbeta vidare med att utveckla våra kontakter med företag inom branschen i regionen, genom att bjuda in fler 

externa föreläsare från exempelvis praktikplatser. Aktivt hålla kontakt med elever som gått vidare till jobb eller 

studier efter avsluta utbildning Göra studiebesök även på angränsande verksamheter – PR/Eventbyråer, Film-

produktion, Fotografer mm 

 Att kontinuerligt utveckla och förändra kurs- och studieplaner utifrån trender och förändringar i samhället, de 

studerandes utvärderingar och strukturförändringar internt på SVF, med målet att skapa en utbildning som ännu 
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snabbare kan reagera på en förändrad omvärld. 

Strategiskt arbete 

På lite längre sikt skulle vi vilja se en ännu mer kreativ utbildning, där vi tydligare blandar tekniker och metoder – där vi 

vill vara ”både och”.  

 Att både behålla att den tydliga bransch- och yrkeskopplingen med uppgifter och projekt direkt knutna till verk-

ligheten  

 och öka våra elevers idéhöjd genom att gå vägar/använda metoder som ligger i utkanten av de man använder i 

arbetslivet.  

 Att både vidareutveckla och förnya användandet av de digitala resurser som utgör grunden för vår produktion och 

kommunikation; programvaror, sociala interaktioner via webben, möjligheter inom 3D teknik, modellering, 

printning mm  

 och jobba mer analogt med teckning, målning, foto, tryck, modellbygge, för att komplettera  och samtidigt närma 

oss konst och andra kulturområden. 

 

 

Journalistlinjen 

Antal kursdeltagare 

Journalistlinjen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning som erbjuder 16-20 studieplatser per årskurs. 

Vårt uppdrag  

 Att utbilda journalister som lever upp till branschens krav på multikompetens. 

 Att vara en representant för den goda journalistiken och verka för den bildningssyn - kunskapssyn och värde-

grund som genomsyrar allt arbete på SVF. 

Inre arbete  

 Att förbereda för att fördjupningsgrenarna under årskurs två försvinner till förmån för en rak, tvåårig yrkesut-

bildning med fokus på multikompetenta journalister som uppfyller branschens krav på att hantera olika uttrycks-

former som ljud, bild, text, webb och sociala medier. 

 Att prioritera linjeledarrollen för undervisning, administration, linjeutveckling/schemaläggning och kontakt med 

föreläsare och branschrepresentanter. 

 Att i samband med kommande generationsskifte på lärarsidan utreda vilka kompetenser som bör prioriteras vid 

nyanställningar. 

Strategiskt arbete 

 Att arbeta med att öka antalet sökande och därigenom säkerställa rekryteringen av kompetenta sökande och med 

social, etnisk och demografisk bredd. 

 Att ha ämnet Digital publicering på schemat och till detta ta in föreläsare med särskilda kompetens tills dess att 

egna kommande rekryteringar successivt förstärkt den egna kompetensen i ämnet. 

 Att i samarbete med SVF Vision AB fortsatt arbeta för att producera uppdragsutbildningar för företag med jour-

nalistisk verksamhet. 

 Att intensifiera samarbetet med andra aktörer på den lokala mediemarknaden och att även kunna använda dessa 

som referensgrupper när det gäller t ex praktikplatser. 
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Musiklinjen 

Antal kursdeltagare 

Musiklinjen är ett- eller tvåårig med totalt ca 40 studerande. Det första året är fördelat på Musik 1 (Mu1) och Musik 1 med 

församlingsinriktning (Mufi1). Musik 2 (Mu2) är ett påbyggnadsår som även är öppet för sökande utifrån. 

Vårt uppdrag      

 Att ge en så bred musikutbildning som möjligt. Den ska ge inblick i olika musikaliska traditioner och ge 

musikupplevelser ur många genrer. 

 Att vara en bra förberedelser för högre musikstudier och även ge en plattform för den som vill använda sina 

musikkunskaper på fritiden - såväl på egen hand som exempelvis inom kyrka och föreningsliv. 

 Att arbeta med utåtriktad verksamhet och gärna tillsammans med andra aktörer. Sceniska musikprojekt i olika 

former ska genomföras i syfte att ge inblick i komplexiteten i sådan verksamhet. 

Inre arbete  

 Att prioritera körsång som ämne, vilket skapar gemenskap i gruppen, bidrar till ett kollektivt ansvarstagande och 

omsätter musikteoretiska ämnen till praktisk musikutövning. 

 Att en mångfasetterad ensembleverksamhet över klasser och årskurser får bidra till många möjligheter för musik-

verksamheten på SVF i samband med gemensamma samlingar vid t ex högtider och musikcaféer. 

 Att praktikhelger, forum, kulturorientering m m bidrar till personlig utveckling i kreativ miljö. 

Strategiskt arbete 

 Att genom nyanskaffning och underhåll höja kvalitén på lokaler, musikinstrument och övrig utrustning.  

 Att fortsätta förbättra förutsättningarna för den utåtriktade verksamheten i form av konserter och samarbete med 

andra aktörer, t ex Smålands Musik & Teater, kyrkor, huvudmannen m m samt resor. 

 Att genom information, besök och konserter på t ex gymnasieskolor i upptagningsområdet verka för att stärka 

kunskapen om och viljan att söka till SVF:s Musiklinje. 

 Att ge både tradition och förnyelse plats i utbildningen genom att bevara och medvetandegöra det musikaliska 

arvet och samtidigt ha en öppenhet för ny musik inom olika genrer och hur man kann använda och utöva den i 

vår utbildning. 

 Att fördela fortbildningsbehovet på arbetslaget när de gäller 1) it-teknik, b) ljudteknik och inspelning, c) upp-

hovsrätt inom musiken, d) scenisk musikproduktion, e) kyrkomusik i förhållande till huvudmannen och Svenska 

kyrkans nya kyrkomusikerutbildning.  

 

 

Övriga verksamhetsgrenar på SVF  
 

Administrationen 

Vårt uppdrag 

 Administrationens uppdrag är att, utifrån de ramar och önskemål som verksamhet, studerande och samhället 

har, ge service med administrativ kompetens avseende kvalitet och effektivisering, vilket är möjligt genom en 

samlad kompetens och ett gemensamt engagemang.  

 Administrationen ska ge verksamheten stöd att utveckla skolan. 

 Administrationen strävar efter en jämlik och säker arbetsmiljö för samtliga administratörer. 

Inre arbete 

 Att ta fram befattningsbeskrivningar för den administrativa personalen. 

 Att ta fram underlag för utvärdering av administrationens arbete utifrån verksamhetsplanen. 
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 Att ta aktiv del i processen kring en vidareutvecklad introduktion av nyanställda. 

Strategiskt arbete 

 Att aktivt arbeta för att alla våra administrativa system inkl ekonomisystem och bokningssystem konferens ska 

vara kompatibla med varandra. Det gäller även vårt nya administrativa system Schoolsoft som introduceras 

januari 2016. 

 Att introducera fakturaleverans till de studerade via e-post. 

 Att genom internutbildning ge möjlighet till all administrativ personal att utifrån behov ha tillgång och använda 

det nya administrativa systemet Schoolsoft. 

 Att arbeta för att ett digitalt ansökningsförfarande tas fram kompatibelt med Schoolsoft. 

 Att fortsätta utveckla och tydliggöra digitala och övriga informationsvägar som administrationen använder sig av 

internt och ut i verksamheten. 

 

 

Fastigheten 

Vårt uppdrag      

 Att sköta underhåll och reparationer av SVF:s byggnader och ansvara för den yttre miljön på skolan. 

 Att ge service till studerande, konferensgäster och personal när det gäller skolans lokaler. 

Inre arbete  

 Att upprätthålla och öka kvalitén standardmässigt, ekonomiskt och miljömässigt i arbetet med fastigheten. 

 Att säkerställa arbetsmiljön i SVF:s fastighet. 

 Att skaffa kompetensutveckling i frågor som rör fastighets- och arbetsmiljöarbetet genom att delta i utbildningar, 

seminarier och konferenser. 

Strategiskt arbete 

 Att skapa en större helhetssyn i fastighetsfrågorna gentemot den övriga verksamheten. 

 Att arbeta lösningsorienterat genom att söka olika alternativa lösningar i samråd med övrig verksamhet. 

 Att byta ut energi- och miljömässigt sämre produkter mot energisnålare och miljövänligare alternativ. 

 Att upphandla och genomföra den första etappen av energieffektivisering och ombyggnad av ventilation. 

 Att fullfölja övriga åtgärder som beskrivs i fastighetsdokumentet. 

 

 

Internat och lokalvård 

Vårt uppdrag      

 Att se till att studerande, konferensgäster och personal har en god boende- och arbetsmiljö. 

Inre arbete  

 Att arbeta med den städmetod vi har och utveckla den. 

 Att arbeta med de maskiner vi har och införskaffa nya. 

Strategiskt arbete 

 Att använda miljövänliga rengöringsmedel och städprodukter. 

 Att förbättra tvättmöjligheterna för de studerande. 
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IT / teknik 

Vårt uppdrag      

 Att förse studerande, personal och konferens-/hotellgäster med bästa möjliga service gällande de IT-/teknik-

tjänster vi tillhandahåller. 

 Att utveckla och förbättra de tänster vi har till förfogande i dagsläget och utvärdera förslag på nya tjänster. 

 Att vara lyhörda för ny teknik och kunna sålla bland teknik för att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna för 

SVF utan att tumma på kvalitet. 

Inre arbete  

 Att arbeta för att förbättra kommunikationen mellan medarbetare, bl a genom att ta fram en rutin för att lägga in 

händelser i gemensam kalender. 

 Att gå igenom tidigare års utvärderingar och lägga fram en plan för förbättringar baserat på den feedback vi fått 

från tidigare studerande gällande IT/teknik. 

Strategiskt arbete 

 Att följa upp och utvärdera projektet där Journalistlinjens studerande erbjudits att hyra PC-datorer som är för-

konfigurerade och installerade. 

 Att underhålla och utvärdera det nya bibliotekssystemet för att se hur det påverkar och förändrar verksamheten.  

 Att undersöka möjligheten till och då det är möjligt/önskvärt genomföra nedanstående: 

- utveckla en FAQ eller wiki för vanligt förekommande frågor från studerande och personal, 

- utveckla automatisering av användarkonton, 

- förenkla processen för VPN och byta till en säkrare kryptering, 

- hitta och införa ett system för fjärrstyrning och hantering av arbetsstationer, 

- hitta och införa ett mer kostnadseffektivt alternativ för antivirus, 

- digitalisera ansvarsförbindelsen.  

 

 

Köksenheten 

Vårt uppdrag      

 Att servera näringsriktig och god mat till studerande, konferensgäster och personal. 

 Att skapa en funktionell och trevlig miljö i matsalen för dem som vistas där. 

Inre arbete  

 Att öka andelen kravmärkta och närproducerade livsmedel. 

 Att marknadsföra kravcertifiering, närproducerat och hembakat. 

Strategiskt arbete 

 Att vidareutbilda personalen i bageri och fisktillagning. 

 

 

SVF Konferens / SVF Vision AB 

Vårt uppdrag  

 SVF Vision ska genom sin verksamhet stärka SVF:s ekonomi och på så sätt bidra till en trygg utveckling för SVF.  

 SVF Vision ska erbjuda kurser och konferenser som inte ryms inom folkhögskoleverksamheten. 

 SVF Vision vill genomföra kvalificerade och kundanpassade konferenser där vi hjälper våra kunder att lyckas, 

genom att erbjuda konferensupplevelser som överträffar deras förväntningar och möjliggör deras drömmar. 
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Inre arbete 

 Att arbeta fram ett mer strukturerat sätt att förmedla rutinmässig information runt bokningar. Sträva mot att ett 

nytt bokningssystem kompatibelt med SVF:s övriga system SVF köps in. 

 Att höja servicenivån och minska självbilden av att vara ”bara folkhögskola”. Arbeta med personalens kompetens 

och attityd för att möta konferensgäster.  

Strategiskt arbete 

 Att arbeta med att öka försäljningen av konferenser och hotellbokningar och ta fram en fungerande marknads-

föringsplan där vi definierar kunden, vårt erbjudande, och en tidsplan för hur vi bearbetar den marknad som vi 

tror är vår.  

 Att ta fram statistik och mätverktyg för att kunna utvärdera verksamheten. (beläggning etc, men även omdöme 

för mat, teknik, bemötande, service, etc) och enkelt kunna ge styrelsen rapporter om aktuellt läge. 

 Att arbeta med att öka tillgängligheten och servicenivån så att kundernas upplevelse av de fysiska avstånden 

minskar. 

 Att färdigställa det påbörjade arbetet med bättre skyltning till olika lokaler och byggnader. 

 Att förbättra de yttre och inre miljöerna för gästernas trivsel, t ex inredning i konferenslokaler och hotellrum, 

gångvägar och umgängesytor ute och inne. 

 

 


