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Ja så var det då dags att rusta sig inför hösten. Jag ser fram emot att kura ihop med tända 
ljus och en stor skål med popcorn, det är fina grejor! 
 
En annorlunda tid för oss alla. Vi har all fått lägga om i vår undervisning och försökt anpassa 
oss efter det rådande läget. Hur vi gör det ser lite annorlunda ut på skolorna. Vissa fortsätter 
med undervisning på skolan nästan som vanligt,  medan andra ( som min egen skola) har 
lite andra regler. Gemensamt är att vi fortsätter att kämpa, hålla avstånd och tvätta 
händerna. 
 
Årsmötet 2020 
Vi har just tagit ett beslut att  årsmötet i år kommer att bli digitalt. Avsätt som vanligt två 
dagar, 5-6 november. 
På torsdagen kommer vi efter inledningen bjuda på en föreläsning ( se inbjudan och texten 
nedan). 
 
Josefin Arenius har jobbat med ledarskap och grupper i över 20 år. De senaste åren har hon 
och hennes kollegor i We Are Mountain fokuserat på vad som händer när kulturer och 
generationer möts. Hon möter varje vecka grupper inom industrisektorn, regioner och 
kommuner och ideella verksamheter. 
 
 
 Efter denna vill vi att samverkansgrupperna samlas digitalt och diskuterar tex föreläsningen 
men också årsmöteshandlingarna. Efter lunch har vi ett pass som vi kallar “ mingel med 
styrelsen” Styrelsen kommer då att finnas till hands för att svara på alla möjliga frågor. Extra 
viktigt i år är att läsa igenom handlingarna noga. 
 
Nytt förslag angående samverkansgrupper: 
 
 Styrelsen har ett nytt förslag till hur vi ska arbeta i våra samverkansgrupper. Ni ute på 
skolorna är en viktig resurs och vårt förslag går ut på att vi byter samverkansgrupp varje år. 
Dels för att diskutera med andra kollegor och utbyta kompetens, men också för att öka 
dynamiken och samarbete med andra. Att vi alla tillsammans arbetar mot samma mål tror vi 
kan bli ännu tydligare med detta arbetssättet. Vi vill också fortsätta att lägga ut 
frågeställningar till grupperna. 
 
Vad gör vi i styrelsen? 
 
Trots detta märkliga år har vi jobbat på som vanligt. Fast kanske ännu lite hårdare på flera 
fronter. Bibbi Björck Eriksson som många av er känner, har hjälp oss att skriva ihop en text 
om hur Fritidsledarskolorna startade och kring frågan varför vi finns på folkhögskolor. Vi 
kommer att använda denna text i olika sammanhang och vi berättar gärna mer på årsmötet. 
 
I april hade vi ett meeting med alla fritidsledarskolor. Tyvärr fick vi ställa in vårkonferensen 
och vår tanke var att använda samma föreläsare på årsmötet på Valla. Nu blir det inte så 
men vi vill gärna använda dessa vid nästa konferens. Vi har stort hopp till att den ska gå av 
stapeln “ som vanligt”. Väldigt roligt att träffa er alla, även om det var över nätet. 



På årsmötet kommer vi också att hälsa en ny skola välkommen, Västerås folkhögskola, som 
tänker starta upp en fritidsledarutbildning. En del skolor funderar också på att starta 
distansutbildning, parallellt med sin helfartsmodell. De kommer att arbeta efter vår 
utbildningsplan för distansutbildning. 
 
Ett bra sätt att få lite koll på oss är att läsa på forumet. Här läggs alla styrelseprotokoll upp. 
Vi arbetar också kontinuerligt med hemsidan och här vill vi gärna att ni skickar in material till 
oss. Saker som händer i era hemkommuner och även globala händelser. 
 
Nu lägger vi den sista handen på att göra färdigt alla årsmöteshandlingar. Dessa kommer att 
läggas på forumet. Har du eller någon kollega problem att komma in här, skicka ett mail till 
mikael.johansson@gamlebyfolkhogskola.se 
 
Vi ses digitalt torsdagen den 5/11 ( årsmötet den 6/11) 
Utförlig inbjudan är på väg! 
 
 
Många hälsningar  
Eva G 
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