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INLEDNING 

 

2020 började som vilket år som helst, men 

ganska snart efter årsskiftet drabba-

de Coronapandemin alla delar av samhället, 

från den enskilda människans sociala liv till 

alla samhällsinstitutioner. På folkhögskolan 

övergick vi till distansundervisning i mars. 

En undervisningsform som varken 

deltagare eller lärare hade stor erfarenhet av 

sen tidigare. Med samlade krafter och stor 

beslutsamhet lyckades vi trots allt ge en bra 

och konstruktiv undervisning. 

  

Många av våra utåtriktade aktiviteter 

ställdes in eller förändrades till att ta plats 

på nätet. Ett exempel är kursen Genus och 

Mänskliga rättigheter som i stället för att 

sprida sina erfarenheter från studieresan till 

Sydafrika genom föreläsningar och work-

shops, skapade ett instagramkonto där de 

spred konst och berättelser från möten med 

konstnärer i Sydafrika som använder konst 

för att uttrycka social rättvisa.  Ett annat 

exempel på förändringar var deltagare i 

Klimatomställningskursen som i stället för 

praktik inom någon miljöorganisation 

byggde upp Röda Korsbutikernas försälj-

ning på Tradera.  

 

Utomhusaktiviteterna fungerade trots 

pandemin och genom samarbete med 

stadsdelsförvaltningen och Fryshuset tog 

skolans stadsodling form under året. 

 

Till hösten gav Folkbildningsrådet 

folkhögskolorna möjlighet att starta 

yrkesinriktade kurser inom ramen för 

allmän kurs och då valde vi att starta en 

vårdbiträdesutbildning på grundläggande 

nivå. 

 

 

 

 

Folkhögskolans frihet gör det möjligt att 

lyfta och studera dagsaktuella frågor, frågor 

som huvudmannen anser viktiga för vår 

gemensamma samhällsutveckling. Att 

studera på folkhögskola är för många början 

på en bildningsresa. En resa som inte enbart 

kantas av fakta och information utan en resa 

som handlar om personlig utveckling och 

ansvar för sig själv och sin omgivning. 

Trots de extra ordinära påfrestningar som 

skolan varit med om under det gångna året 

har vi lyckats väl med att genomföra 

folkbildning utifrån statens fyra syften. Det 

vill säga: att stärka och utveckla 

demokratin, att göra det möjligt för en 

mångfald människor att påverka sin 

livssituation och att skapa engagemang för 

att delta i samhälls-utvecklingen, att 

utjämna bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället samt att bidra till att bredda 

intresset och delaktigheten i kulturlivet. 

 

Christin Bierbrier 

Rektor 

Röda Korsets folkhögskola 
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STYRELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

 

  

Svenska Röda Korset genomförde en 

omorganisation den första januari 2017. Det 

medförde att Röda Korsets folkhögskola 

lyder direkt under Svenska Röda Korsets 

styrelse. 

Margareta Wahlström     ordförande  

Kristina Ljungros               vice ordförande 

Johan Norell Bergendahl    vice ordförande  

Katarina Struwe Orleifson             ledamot 

Vera Carlbaum-Wrennmark          ledamot 

Angelica Rage         ledamot  

Johan Sohlberg         ledamot 

Birgit Hansson         ledamot 

Emma Knaggård Wendt         ledamot 

Ingegerd Palmér         ledamot 

Gabriel Rappe          ledamot 

Martina Bruzelius         ledamot 

Antalet heltidstjänster var vid årets slut 

18,1. 14,45 var fast anställda lärare samt 

3,45 administrativa tjänster; rektor, 

biträdande rektor, studie- och yrkesväg-

ledare, vaktmästare. Tre lärare var 

föräldralediga på sammanlagt 145 %. En 

lärare var tjänstledig på 50%. 165% 

ersattes av visstidsanställda. 
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VERKSAMHET 

Folkhögskola är en egen nationell utbild-

ningsform med egen kvotgrupp till 

universitet och högskola, egen lärarutbild-

ning och egen rektorsutbildning.  

Röda Korsets folkhögskolas verksamhet 

utgår ifrån statens fyra syften med stöd till 

folkbildningen samt vilar på Röda Korsets 

humanitära värderingar. Mänskliga rättig-

heter, demokrati och allas lika värde 

genomsyrar alla skolans kurser.  

Folkhögskolan är belägen i Skärholmen 

vilket är ett av Stockholms socioekono-

miskt utsatta områden. Detta medför att 

folkhögskolan lägger särskild vikt vid 

lokala frågor samt att stärka deltagarnas 

självkänsla och förmåga till egenmakt. 

Alla skolans deltagare får utbildning i Röda 

Korskunskap och första hjälpen. 

Inom folkbildningen talar man om två olika 

former av kurser på folkhögskolan; allmän 

och särskild kurs. Alla folkhögskolor måste 

ha minst femton procent allmän kurs. Den 

allmänna kursen syftar till att ge 

behörigheter till universitet och högskola. 

Särskilda kurser är alla andra kurser som är 

utöver 15 dagar. 

Folkhögskolornas statsbidrag fördelas i 

form av deltagarveckor. Varje skola har 

blivit tilldelad ett antal deltagarveckor, 

ingångsvärde. Dessa veckor måste vi 

uppfylla annars måste skolan betala tillbaka 

ersättning för de veckor som inte är 

genomförda. Om detta upprepas under två 

år sänks folkhögskolans ingångsvärde. 

Detta får som resultat att alla skolor 

producerar mer än ingångsvärdet för att 

vara säkra på att behålla sitt statsbidrag.  

 

Någon ersättning för de överproducerade 

veckorna ges inte.  

Under de senaste åren har staten satsat på 

folkhögskolan vilket inneburit att skolorna 

kunnat söka extra deltagarveckor.  

2020 fastslog Folkbildningsrådet nya 

ingångsvärden för landets folkhögskolor. 

Röda Korsets folkhögskola fick en ökning 

med 748 deltagarveckor. Vårt nya ingångs-

värde är 5448 deltagarveckor. Under 2020 

gjorde vi 6272 deltagarveckor. Vilket 

innebär en överproduktion på 15%.  

Folkbildningsrådet gjorde det möjligt att 

under höstterminen starta yrkesinriktade 

kurser inom allmän kurs. Vi tog tillfället i 

akt och startade en vårdbiträdesutbildning 

på grundnivå vilket ytterligare genererade 

292 deltagarveckor. 

På Röda Korsets folkhögskola fanns vid 

slutet av året tretton olika kurser. Sju av 

kurserna fanns på allmän kurs och 

motsvarade olika nivåer på grund- och 

gymnasieskolan. En av de allmänna 

kurserna är en distanskurs som startade 

under hösten. Under beteckningen särskild 

kurs fanns sex kurser, fem helårskurser 

varav en på distans samt en kurs på 

deltid/distans. 

Utbildningstillfälle i första hjälpen med en av 

skolans deltagare som övningsledare.   
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CORONAANPASSNING 

Vi har varit mycket noga med att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

angående coronaepidemin.  

Folkhögskolans idé är kollektiv och bygger 

på mötet och samtalet med andra. Många av 

våra deltagare har sökt sig till skolan just av 

den anledningen, de önskar och behöver den 

kollektiva samvaron. 

Vi har utifrån målsättningarna att ge delta-

garna det stöd de behöver och att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

succesivt anpassat vår verksamhet. Vi 

startade omställningen direkt den 18 mars 

och gick då över till distansundervisning. 

Skolan har under hela tiden varit öppen för 

deltagare som önskat eller varit i behov av 

stöd och hjälp i studierna. 

Höstterminen startade med målsättningen 

att kurserna skulle kunna vara på skolan 

varannan dag. Detta visade sig dock inte 

hålla. FHM gick ut med nya riktlinjer och vi 

begränsade närvaron på skolan ytterligare. 

Coronaanpassningen har påverkat all vår 

undervisning i större eller mindre grad. 

Deltagarna har varit hänvisade till distans-

studier och lärarna har varit tvungna att 

snabbt ställa om klassrumsundervisning 

med samtal och gruppövningar i fokus till 

undervisning som går att göra över nätet. 

Detta har krävt stora ansträngningar från 

allas sidor. Trots de påfrestningarna har 

alla, lärare, deltagare och personal lagt ner 

hela sitt engagemang för att göra situatio-

nen så bra och innehållsrik som möjligt.  

Rekommendationerna från Folkhälso-

myndigheten har över tid förändrats efter 

smittläget i landet och så har även vår 

undervisning. Den fortsatta redovisningen  

 

här i verksamhetsberättelsen är påverkad av 

vår coronaanpassning.  

 

 

 

 

”Korridorsnack” – Tina Nyberg, lärare på skolan 

pratar med två av deltagarna på kursen Aktiv i 

Sverige 
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ALLMÄN KURS 

De allmänna kurserna kan ge behörigheter 

som leder vidare till högre studier som till 

exempel universitet och högskola. 

Folkhögskolan har sedan höstterminen sju 

allmänna kurser varav två på grundnivå. En 

av dessa är en förberedande vårdbiträdes-

utbildning. De allmänna kurserna vänder 

sig till deltagare som vill komplettera sina 

tidigare studier, förbättra sina kunskaper i 

svenska och lära sig mer om det svenska 

samhället. En övervägande del av delta-

garna på allmän kurs kommer från närom-

rådet och alla deltagare på skolans två 

grundkurser studerar svenska som andra-

språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMMA I SVERIGE 

Kursen är till för deltagare som behöver mer 

övning i vardagssvenska och mer kunskaper 

om det svenska samhället. Kursen 

behandlar svenska, samhällskunskap, mate-

matik och grundläggande datakunskap. 

Undervisningen blandas med studiebesök 

för att ge deltagarna en större  

fördjupning och praktisk erfarenhet av att 

besöka olika delar av samhället. 

Röda Korsets syn på människan och sam-

hället genomsyrar kursen.  

Individens rättigheter och skyldigheter, 

mänskliga rättigheter, barns- och kvinnors 

rättigheter är utgångspunkten för alla 

diskussioner och teman som kursen ägnar 

sig åt. Sådana teman är bl.a. förenings-

livet, migrationserfarenheter, demokrati 

och styrelseskick samt sex och samlevnad.  

Att vara delaktig, ta beslut och uttrycka sina 

egna åsikter har stort fokus i kursen. 

Egenmakt tränas och praktiseras i alla 

former. Egna erfarenheter, vardagsdemo-

krati, lokalt engagemang sätts i relation till 

ett demokratiskt styrelseskick. 

Det är viktigt för deltagarna att träna 

svenska och tonvikt ligger på text- och 

hörförståelse. Olika former av text har 

behandlats, såsom meddelande, mail, fakta-

texter och skönlitteratur. 

Tack vare att deltagarna redan kände lärarna 

och varandra gick det bra att gå över till 

distansundervisning när coronarestriktio-

nerna infördes. Deltagarna var på skolan 

någon dag i veckan för stöd, resterande tid 

var undervisningen på distans. 

Kursen gjorde uppehåll under höstterminen. 
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VÅRDBITRÄDE MED FOKUS PÅ 

SVENSKA 

Kursen ligger på grundläggande nivå och är 

en förberedande vårdbiträdesutbildning. 

Kursen startade under höstterminen med 

extra medel från Folkbildningsrådet för 

yrkesinriktade kurser inom allmän kurs. 

Kursen innehåller allmänna ämnen men 

lyfter särskilt de områden som är extra 

viktiga för ett vårdbiträde att ha kunskaper 

om. Språk och samhällskunskap studeras i 

nära relation. Skolan har kontakt med 

enheten för Omsorg om äldre i Skärholmen 

och en dialog om vilka kunskaper utöver 

omsorg/vård som krävs av ett vårdbiträde. 

Kursen innehåller praktik men den korta 

praktikperioden under hösten ställdes in på 

grund av corona.  

 

AKTIV I SVERIGE 

Kursen vänder sig till deltagare som vill lära 

sig mer svenska. Kursen arbetar aktivt med 

att ge deltagarna färdigheter och mod; 

förmågan att ta del av samhället, stå upp för 

sina åsikter och att kunna påverka sin egen 

livssituation. 

Kursen ger studier i svenska, samhälls-

kunskap, matematik och grundläggande 

datakunskap. Information om arbetslivet 

och praktik under tre veckor ingår i 

studierna men praktiken avbröts på grund 

av Corona. Kursen har bland annat studerat 

myndigheter och instanser i svenskt 

samhällsliv, särskilt de som berör arbets-

livet. Deltagarna övar på att skriva CV:n 

och göra anställningsintervjuer. 

Inom ämnet svenska är djupare förståelse 

och innebörd av vad som sägs eller skrivs 

viktigt. Deltagarna tränar på att göra 

analyser, förstå undertext och göra munt-

liga framställningar. Det kräver mycket 

textbearbetning, samtal och en fördjupad 

kunskap om människor och människors 

olika syn på varandra. Under vårterminen så 

arbetade kursen med Kallifatides bok ”Ett 

nytt land utanför mitt fönster”. 

Bokläsningen varvades med tittandet på 

vissa filmer på URs Språkplay. Med 

detaljerade frågor som täcker varje minut av 

filmen i syftet att utveckla en hörförståelse 

som tränar deltagarna på att vässa sin 

uppmärksamhet för att snappa upp det som 

sägs och inte nöja sig med att bara förstå 

innehållet på ett ungefärligt sätt. 

Deltagarna får möta och använda en rad 

olika former av texter, essäer, protokoll, 

analyser, noveller. Förståelse och förmågan 

att uttrycka sig står i fokus. Deltagarna har 

arbetat med att kunna motivera och förklara 

sina tankar/åsikter, kunna dra paralleller 

och jämföra med annan kunskap och 

erfarenhet samt att kunna nyansera. Inom 

ramen för kursen och under Röda Korsets 

flagg var det planerat att kursen skulle 

besöka äldre ensamma människor i 

närområdet men detta tvingades vi ställa in 

på grund coronaepidemin. 

Höstterminen började med varannan-

dagsundervisning på plats i skolan för att ge 

de deltagare som var obekanta med att 

arbeta på distans kunskaper om teknik och 

distansundervisning. Under året har lärarna 
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varit mycket angelägna om att ge saklig 

information om corona. 

 

VI I SAMHÄLLET 

Kursen motsvarar första året på gymnasiet 

och har stort fokus på individens roll i 

samhället. Frågor som: hur samverkar vi? 

hur bygger vi ett samhälle? genomsyrar 

kursen. Kärnämnen som studeras är 

svenska, historia, samhällskunskap, mate-

matik och datakunskap.  

Under höstterminen arbetade kursen med 

lässtrategier. Deltagarna arbetade enligt en 

modell där man medvetet förbättrar 

läsförståelsen genom att tillämpa olika 

lässtrategier. Textsamtal, frågor och 

återberättande är en viktig del. Vi började 

med kortare texter, dikter och noveller, och 

fortsatte sedan med samma tillvägagångs-

sätt på skönlitterära böcker.  

 

Under våren handlade en stor del av 

undervisningen om förra sekelskiftet och 

folkhemmets framväxt. Som litteratur 

användes P.A Fogelström och SVT:s serie 

Fröken Frimans Krig samt texter om tiden 

runt sekelskiftet 1800/1900 i Sverige. Vi 

läste om framväxten av arbetarrörelsen, om 

rösträtten och om kvinnors villkor.  

Terminens sista del omvandlades till 

distansundervisning. På distans läste 

deltagarna två block; Samhällsekonomi 

samt Brott och Straff. De fick läsa artiklar 

och faktatexter i ämnet hämtade främst från 

webbplatsen SO-rummet. Det såg också 

UR:s serie om Brott och straff. Deltagarna 

genomförde ett grupparbete online. De 

jämförde synen på brott och straff i Sverige, 

Iran och Saudiarabien som handlade om hur 

människor straffas i en demokrati i jäm-

förelse med en diktatur. 

Media, granskning av nyheter och källkritik 

är en viktig fråga i dagen samhälle. Vad är 

nyheter? Vad är Fake News? och hur går 

källkritik till är frågor som finns med under 

hela läsåret men som lyfts fram och knyts 

ihop innan termins-slut.  

Utbildningen i Första Hjälpen för Alla var 

inte möjlig att genomföra på grund av 

smittorisk. 

 

VI I VÄRLDEN 

Vi i världen motsvarar andra året på 

gymnasiet och är en kurs som ger deltagarna 

fördjupade kunskaper om det svenska 

samhället och dess roll i världen. Möjlighet 

till behörighetsgivande studier i svenska, 

svenska som andra språk, matematik, 

samhällskunskap och engelska. I ämnet 

samhällskunskap är ett av målen är att 

försöka förstå kopplingen mellan ”det lilla” 

och ”det stora”, det lokala och det globala, 

det privata och det offentliga. 

Målsättningen är att deltagarna ska hitta 

egna vägar för att vara aktiva i samhället. 

Under kursens gång återkommer frågor som 

”Hur påverkar det ditt liv?”, ”Vad kan du 

göra för att påverka?”, ”Vilken förändring 

vill du se?” 
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Det demokratiska påverkansarbetet tar sig 

uttryck i att deltagarna skriver insändare i 

lokaltidningen och medborgarförslag till sin 

kommun eller stadsdelsnämnd. 

Fokus i kursen växlar fram och tillbaka 

mellan identitet, etnicitet, politiska ideolo-

gier, nutid och dåtid. Källkritik och 

historiebruk genomsyrar alla frågeställ-

ningar. Evolution, teknisk utveckling, sam-

hällsförändring och politiska ideologier är 

basen för kursen. Deltagarna studerar till 

exempel begreppet nationalism, olika typer 

av nationalism, för och nackdelar med 

nationalism.  

Ett av teman i samhällskunskap var lag och 

norm. Då undersökte deltagarna vad normer 

är och varför lagar behövs. De gick igenom 

hur straffen i Sverige såg ut historiskt och 

hur de har förändrats över tid. Frågor som 

varför finns kriminalitet och hur kan vi 

förebygga det? Hur går en rättegångs-

process till? studerades och lyftes för 

diskussion. 

Under året arbetar deltagarna mycket med 

att kunna uttrycka sig både skriftligt och 

muntligt. Det handlar om att kunna skriva 

referat, essäer eller insändare samt att 

förbereda sig för att så småningom kunna 

skriva akademiska texter. Deltagarna 

fördjupar sig bland annat i olika historiska 

epoker och redovisar för varandra samt 

avslutar kursen med en uppsats som 

innehåller frågeställning, referat och käll-

hänvisningar.  Efter att de lämnat in sina 

uppsatser fick de förbereda redovisningar 

av sina arbeten. De ämnen som deltagarna 

valde var bl.a. diabetes, miljö och klimat 

och antisemitism i Sverige. 

Utbildningen i Första Hjälpen För Alla 

(FHFA) kunde inte genomföras. 

 

 

SIKTA MOT HÖGSKOLAN 

Kursen är en ettårig fördjupningskurs som 

är högskoleförberedande och motsvarar 

tredje året på gymnasiet. Kursen ger 

behörighet till universitet och högskola. 

Sikta mot högskolan är en brygga mellan 

folkhögskolan och högre studier. Delta-

garna skriver under våren ett fördjupnings-

arbete med krav på formalia, fakta, analys 

och besvarade frågeställningar. 

I och med att kursen syftar till högre studier 

spelar en ökad läsvana och ett aktivt 

skrivande en viktig roll i undervisningen. 

Kursen lägger stor tonvikt vid att utveckla 

deltagarnas reflektions- och analysförmåga. 

De arbetar med själv-känsla, normer, käll- 

och mediekritik kontinuerligt under året. En 

viktig del av undervisningen är att ge 

deltagarna ett normkritiskt förhållningssätt. 

Att utgå från deltagarnas intresse och att 

vara dagsaktuell ger en energi och skapar ett 

engagemang hos deltagarna som driver dem 

framåt, mot en allt större egenmakt och 

handlingskraft. Kursen arbetar med att 

fördjupa deltagarnas förståelse av sam-

hället och nyhetsflödet med målsättningen 

att de ska se sig som aktiva samhälls-

medborgare med möjlighet att påverka sina 

egna och andras liv.  
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Inom samhällskunskapsämnet så ägnas 

mycket tid åt demokratibegreppet, yttrande-

frihet och mediekritik. Deltagarna får träna 

sig i argumentation men även på att förstå 

andra åsikter än den egna, att kunna växla 

perspektiv och lyssna på andra. Åsiktsbild-

ning, källkritik, vetenskaplighet och kons-

pirationsteori lyfts och diskuteras i alla 

kursens ämnen.  

Coronapandemin innebar en enorm 

omställning, men också en kompetens-

utveckling för såväl lärare som deltagare. På 

högskolor och universitet har det under flera 

år varit vanligt att information samlas på 

någon gemensam digital plattform. För 

deltagarna i Sikta, som ju satsar på 

högskolestudier, har det varit ett utmärkt 

tillfälle att öva på att arbeta mer digitalt.  

För att ändå behålla gemenskapen i klassen 

och med skolan som helhet, har kursen haft 

några gemensamma föreläsningar, bl a med 

en föreläsare från Röda Korset. De har 

också gjort en del samarbeten med andra 

kurser på skolan t.ex. med kursen Genus 

och mänskliga rättigheter då de sett film 

tillsammans och diskuterat i breakout 

rooms. 

 

Vi har också infört podd som pedagogiskt 

verktyg. Deltagarna har kunnat lyssna på en 

lärorik podd samtidigt som de har tagit en 

promenad. Gamla invanda sätt har ersatts av 

nya, och även när pandemin är över 

kommer en del arbetssätt som vi har använt 

nu att finnas kvar. 

 

 

ALLMÄN KURS PÅ DISTANS 

För att bredda rekryteringen och ge andra 

kategorier av deltagare möjlighet att studera 

på folkhögskolan så startade vi en allmän 

kurs på distans under höstterminen. Kursen 

utgår från temastudier som ger en bred 

allmänbildning och sätter kunskaper i 

sammanhang. Deltagarna fördjupar sig i 

samhällsfrågor och undersöker dessa från 

ett globalt och lokalt perspektiv, historisk 

och nutidsaktuell synvinkel. 

Ett långt tema har handlat om demokrati där 

deltagarna läste Fogelströms "Minns du den 

stad" som börjar 1905 och sträcker sig 20 år 

framåt. Kampen för fackförbund, arbetsrätt, 

de stora strejkerna, rösträtt, hur partierna 

bildas, unionsupplösningen, kriget i 

Finland, ryska revolutionen, första världs-

kriget, matbrist i Sverige, potatisrevolu-

tionen har ingått i temat. Frågor om 

kulturella och fysiska förändringar, såsom 

kvinnors plats i samhället, synen på arbete, 

medborgare, och de stora fysiska föränd-

ringarna i staden har lyfts och studerats. 

Historiskt perspektiv, och jämförelser med 

hur vårt samhälle ser ut idag är en viktig 

ingångspunkt. Både skillnader och likheter 

har diskuterats. Kursen har också tittat på 

demokratins styrkor och svagheter och 

givetvis det amerikanska presidentvalet.  

 

NATURVETENSKAPLIGT BASÅR 

Kursen naturvetenskapligt basår är i 

huvudsak en påbyggnadsutbildning för 

personer som har läst andra program på 

gymnasiet, Komvux eller folkhögskola som 

gett dem grundläggande behörighet. Syftet 

är att komplettera med de naturveten-

skapliga ämnena fysik, kemi, biologi och 

matematik på en högre nivå. Det möjliggör 

för deltagarna att söka till tekniska och 

naturvetenskapliga utbildningar på hög-

skola och universitet. Utbildningen är på tre 

terminer för att lättare integreras i övrig 

allmän kurs och för att möjliggöra för fler 

att klara de högt ställda kraven. Omfatt-

ningen gör det möjligt för deltagarna att 
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vara med på skolgemensamma aktiviteter 

och teman. 

Deltagarnas nyfikenhet och kreativitet har 

en viktig roll i undervisningen där 

diskussioner med en naturvetenskaplig 

utgångspunkt om till exempel etiska frågor 

och ställningstaganden varit en del. 

Undervisningen syftar till att utveckla 

deltagarnas förståelse för teorier och 

modellers utveckling, begränsningar och 

användningsområden. Målet är att utveckla 

deltagarnas förmåga att arbeta både 

teoretiskt och experimentellt samt att 

kommunicera med hjälp av ett naturveten-

skapligt språk. De har analyserat och löst 

problem genom resonemang baserade på 

begrepp och modeller, såväl med som utan 

matematik och fått möjlighet att argumen-

tera kring och presentera analyser och 

slutsatser.  

 

Under läsåret 2020 har kursen Naturveten-

skapligt basår arbetat med en fördjupning 

av Östersjöns miljöproblematik från olika 

perspektiv kopplat till organisationen 

BalticSea2020s informationsfilmer. Studi-

erna inom ämnena har fortsatt på grund av 

rådande pandemi på distans. Både deltagare 

och undervisande lärare har jobbat 

tillsammans för att hitta pedagogiska och 

givande lösningar på att lära sig om 

differentialekvationer, organiska reaktions-

mekanismer, mänsklig fortplantning, våg-

rörelser och harmoniska svängningar på 

distans.  

Att göra en snabb och oförberedd övergång 

till distans har varit utmanande för många 

kursdeltagare och även lärarna. Det har gått 

bra och en överväldigande majoritet av 

deltagarna kommer att avsluta kursen med 

goda studieomdömen och godkända 

behörigheter.  

 

 

SÄRSKILD KURS 

Skolan har sex särskilda kurser, det vill säga 

kurser som inte innehåller allmänna ämnen 

som ger behörighet till universitet och 

högskola. Skolans särskilda kurser 

fokuserar på hållbarhet, humanitära frågor 

och mänskliga rättigheter utifrån olika 

infallsvinklar. 

Vid årets start var fem av dessa kurser på 

heltid och en på deltid (25%) och distans 

med fysiska träffar. Inför höstterminen 

gjordes Migration och social hållbarhet om 

till en distanskurs på 50% med sju fysiska 

träffar under läsåret. 

 

 

 

 

Dokumentär i världen och Genus och 

mänskliga rättigheter tillbringar c:a två 

månader i Afrika där de gör sina special-

arbeten. 

Kurserna samverkar kring frågor som rör 

global utveckling och mänskliga rättigheter 

och även kring temat ”Makt och media” 

samt kring reportage och mediateknik.  

Under våren genomförde kursdeltagarna 

informationsinsatser enligt särskild redovis-

ning i verksamhetsberättelsen. 
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KLIMATOMSTÄLLNING I TEORI 

OCH PRAKTIK 

 – MOBILISERING FÖR EN 

EKOLOGISKT OCH SOCIALT 

HÅLLBAR VÄRLD 

Kursen syftar till att ge en fördjupad 

kunskap i frågor som rör klimat utifrån ett 

normkritiskt och postkolonialt perspektiv. 

Klimatförändringens historia med kopp-

lingen till genus, klass, nord/syd samt 

migration och flyktingskap är, liksom kun-

skapen om centrala klimatdokument och 

klimatåtgärder – på global nivå, viktiga 

beståndsdelar.  

En annan viktig del i kursen är det praktiska 

handlandet. Vad kan vi göra? I detta ingår 

att ge deltagarna färdigheter för påverkan 

samt inspiration till olika omställnings-

projekt. Det kan handla om att få verktyg att 

leda projekt/workshops, att mobilisera för 

förändring eller att skriva rapporter.  

Studiebesök hos olika omställningsaktörer 

på olika nivåer i samhället är viktiga 

redskap för motivation och inspiration. I 

kursen ingår även en längre praktik hos en 

relevant aktör. Detta kunde genomförs på 

ett bra och smittsäkert sätt trots corona-

pandemin. Här följer några exempel på 

praktikplatser: 

• Röda Korset, kartläggning och 

rapportering av arbetet med hållbarhets-

ambassadörer. 

• Röda Korset, uppbyggnad av Röda 

Korsbutikernas försäljning på Tradera  

• Röda Korset, i butik  

• Uppsala kommuns avdelning för plan 

och bygg, med social hållbarhet i 

stadsplanering. Huvuduppgiften var att 

ta fram underlag för en jämställd-

hetsanalys av hur kommunens resurser 

fördelas inom planbyggnadsprocessen. 

Praktiken avslutades med en föreläsning 

om detta för kommunens anställda.   

• Odla Ihop, praktiskt arbete inför den 

kommande odlingssäsongen och arbetat 

med information/marknadsföring samt 

framtagande av en rapport om mat-

säkerhet och livsmedelsförsörjning.  

• SWECO, konstruktion av en karta över 

dagvattentäkter i Stockholm (ska använ-

das av såväl medborgare som 

studiebesökare och turister). 

• Klimatsvaret (CCL) Sverige: ansvar för 

Instagramkontot samt research på vad 

politiker sagt om klimatet. Föreläsning 

om Klimatpolitiska rådets första rapport 

på ett möte för CCL:s alla medlemmar.   

I samverkan med Skärholmens sdf och 

Centrumledningen (fastighetsägare) så 

startade kursen även stadsodling i 20 pall-

kragar utanför skolan under vårterminen. 

Under sommaren utökades samverkan med 

Fryshuset. 

 

Några av klimatkursens deltagare och lärare  
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GENUS OCH MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER 

Kursen utgår från Kvinnokonventionen och 

arbetar med mänskliga rättigheter och 

internationellt utvecklingsarbete. Kursens 

mål är att göra deltagarna medvetna om sin 

egen position i samhällsstrukturen och att få 

dem att förstå hur de kan vara en aktiv del 

av förändringsprocesser. Kursen har stort 

fokus på förmågan att aktivt kunna arbeta i 

grupp. Gruppdynamik, förändringsarbete 

och kunskaper om hur man bedriver 

informationsarbete är viktiga delar av 

kursens upplägg.  

Vårterminens resa gick till Sydafrika, 

Kapstaden och deltagarna var hemma strax 

innan coronan lamslog världen.  

 

Deltagarnas fördjupningsarbete och infor-

mationsarbete påverkades till viss del av 

corona. Möjligheter att åka runt till andra 

skolor och informera försvann. Trots det 

lyckades deltagarna göra sina fördjup-

ningsarbeten, fast med anpassning till 

situationen. Här följer ett exempel: En 

grupp jobbade med konst och sociala 

rättviserörelser. De intervjuade konstnärer i 

Kapstaden som på olika sätt uttryckte social 

rättvisa i sin konst. De träffade Lionel Davis 

som suttit på Robben Island och som genom 

sin konst spridit budskapet om anti-

apartheid samt några unga kvinnor som gör 

konst för att visa på det förtryck unga 

kvinnor i Kapstaden lever i. Eftersom 

utställning och workshops inte var möjligt 

skapade de ett Instagramkonto kallat 

@karantankonst där de spred konstnärernas 

verk och berättelser.  Samtidigt kunde man 

skicka in sin egen karantänkonst till kontot 

och få den publicerad. Det gick mycket bra 

för denna grupp och de fick stor spridning.   

Terminens sista tema handlade om 

aktivism. Här fick deltagarna lyssna till 

olika aktivister genom tiderna, de fick 

reflektera själva och fick en tidslinje fram 

till idag över aktivism av kvinnor, för 

kvinnor med inte bara kvinnor. I detta tema 

fick de även uppgiften att berätta om en 

kvinnlig aktivist som inspirerat dem. Vi 

kunde också knyta ihop säcken med 

CEDAW/Kvinnokonventionen som de 

tidigare arbetat med under kursen. 

 

Kapstaden våren 2020. Foto: Genuskursen 

 

DOKUMENTÄR I VÄRLDEN  

Dokumentär i världen är en praktisk 

filmkurs som ger verktyg i att producera 

dokumentärfilm med särskild inriktning på 

sociala frågor, globalt och lokalt. 

Kursen varvar praktik och teori under 

höstterminen, och jobbar då med kortare 

filmprojekt för att öva film- och ljudteknik. 

Deltagarna fördjupar sig i dokumentär-

filmsprocessen där research, dramaturgi och 

manusarbete ingår. Medias roll i samhället 

och globala frågor är också viktiga delar av 

utbildningen.  

Deltagarna i kursen reser varje år i januari 
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och februari till Uganda för att filma. De 

lyckades genomföra sin resa innan corona-

epidemin slog till. På plats i Uganda får 

deltagarna första hjälpen utbildning av 

Ugandiska Röda Korset. Deltagarna gör 

även filmmaterial åt Ugandiska Röda 

Korset. 

De ämnen som kursdeltagarna gjorde film 

om var:  

1. The Suicide joke– en film om en ung 

man i Kampala som vill göra karriär 

som komiker. 

2. Roots – En film om Bark cloth. Bark 

cloth är ett traditionellt material från 

barken av ett speciellt träd. Du kan göra 

kläder och väskor mm. av materialet 

som nu är utrotningshotat. 

3. Uppercut – En film om några ungdomar 

som valt boxning som ett sätt att få ett 

bättre liv. 

4. Street dancer – En film om två unga 

män i Kampala som satsat på den udda 

sporten, rullskridskor. En film om att 

förverkliga sina drömmar i ett fattigt 

land. 

5. Design som empoverment: - Porträtt på 

en framgångsrik designer som delar 

med sig av sitt kunnande till Ugandas 

ursprungsfolk.  

6. Miljöaktivism i Uganda. Vi får lära 

känna några ungdomar som blivit 

symboler för de ungas kamp för 

klimatet i Uganda. 

7. DJ-tvillingarna. Vi får lära känna två 

syskon från Etiopien som valt att 

etablera sig so DJ:s i Kampala. 

8. Gräsrotsdemokrati i Tanzania. Möt en 

ung man som jobbar för att bygga ett 

rättvist och fungerande lokalsamhälle i 

sin stadsdel. 

Under mars, april och maj redigerades 

filmerna. På grund av coronaepidemin 

redigerades filmerna mestadels i deltagar-

nas hem. Eftersom skolan var i stort sett tom 

var det några deltagare som valde att 

redigera i skolans lokaler. Vi kunde tyvärr 

inte ha några publika visningar. 

 

 

STEGET IN I BRANSCHEN 

Steget in i branschen är en påbyggnadskurs 

på ett år för de deltagare som gått 

Dokumentär i världen eller motsvarande. 

Syftet med kursen är att ge deltagarna 

möjlighet till praktik och fördjupning, 

möjlighet att på ett professionellt sätt agera 

i den något tuffa filmbranschen. Praktik-

perioderna är mycket viktiga och ger delta-

garna en insyn om och en erfarenhet av de 

krav och det tempo som krävs i en 

professionell miljö. Mötet med den 

professionella världen ger även deltagarna 

en ingång till det nödvändiga kontaktnät 

som branschen kräver.  

Steget in i branschen är i princip en 

filmproduktionsenhet som består av 12 
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deltagare under teoretisk och praktisk 

utbildning. Kursen genomförde ett mindre 

filmuppdrag för Röda Korset under 

höstterminen och flera större uppdrag, 

samarbeten och praktik under vårterminen. 

Kursens huvudlärare har producent-

kompetens och arbetet utförs i projektform. 

Det har inlett ett flertal samarbeten som 

befinner sig i olika stadier. Planeringscykel 

för varje samarbete är 3 år. 

Uppstartade samarbeten år 1 (2019-2021) 

• Röda Korsets Högskola 

• Olof Palme International Center 

• Svenska Röda Korsets Marknads- och 

Kommunikationsenheter 

(återkommande 3 år) 

• Röda Korset Glow Red (återkommande 

3 år) 

 

ASYL OCH MIGRATION I 

PRAKTIKEN / 

MIGRATION OCH SOCIAL 

HÅLLBARHET 

Från att tidigare varit en heltidskurs så bytte 

kursen namn inför höstterminen till 

Migration och social hållbarhet och ges 

efter det som deltidskurs 50% på distans 

med närträffar en gång i månaden. 

Kursen startade hösten 2016 som ett 

samarbete mellan folkhögskolan och 

enheten för Migration och integration inom 

Svenska Röda Korset. 

Kursen vänder sig till personer som i sitt 

yrke eller som volontär kommer i kontakt 

med asylsökande och migranter och vill 

skaffa sig kunskaper och kompetens för att 

bli tryggare och bättre rustade i sin 

yrkesutövning och eller volontärarbete.  

Kursens mål är att ge kunskap och 

kompetens inom olika ämnen som är av 

betydelse för att kunna förstå och möta 

migranter och asylsökandes behov på ett 

värdigt och korrekt sätt. Kursen är både 

teoretisk och praktisk.  

De bärande pelarna i kursen är: 

Mänskliga rättigheter, där vi har gått 

igenom grundläggande juridiska dokument 

och konventioner som påverkar rätten att 

söka asyl och vilken roll Röda Korset har 

haft och fortfarande har för att säkerställa 

denna rättighet. 

Svensk asylprocess, där vi har undersökt 

hur det svenska systemet är anpassat efter 

de internationella konventioner som finns 

hur den dagsaktuella politiken förhåller sig 

till dessa.  

Migration ur ett psykosocialt perspektiv, 

där vi ser på migrationen ur ett brett 

perspektiv, både hur migrationen påverkar 

den enskilde, människor i dess omgivning, 

både i landet hen lämnar och landet hen 

kommer till. Vi fokuserar även på 

sambandet mellan migration och hälsa och 

hur särskilt utsatta grupper påverkas av 

migration. 

Bemötande. Avgörande för en lyckad 

etablering i det nya landet är hur den 

nyanlände upplever bemötandet av det 

svenska samhället. Vi menar att detta är 

viktigt för att få en bättre förståelse för hur 

olika människor agerar och ser på sig själva 

i förhållande till ”den andre”. Här kommer 

stort fokus ligga på att ”lära känna sig själv” 

för att få syn på sina egna fördomar för att 

bättre kunna bemöta andra men vi kommer 

även se på det ur ett strukturellt perspektiv. 
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AGERA UTAN ATT 

DISKRIMINERA 

Deltid/distans med närträffar 

Kursens syfte är att tydliggöra strukturell 

diskriminering och att utveckla strategier 

för att motverka denna diskriminering. 

Kursen eftersträvar en mångfald i en bred 

bemärkelse för att så många olika 

erfarenheter som möjligt ska finnas 

representerade i gruppen.  

Kursupplägget är i viss mån inspirerat av 

pedagogen Paulo Freire som är mest känd 

för sin bok ”Pedagogik för de förtryckta”. 

Vi utgår från vad deltagarna på våra 

allmänna kurser och även deltagarna på 

Agerakursen har för erfarenheter av 

strukturell diskriminering och utifrån det 

väljer vi ämnen som vi gör en aktion om.  

Agera utan att diskriminera är en 

terminskurs på 25 procent. Varje kurs har 

tre seminarier och arbete på nätet mellan 

träffarna. Under vårterminen arbetade 

kursen fram tips och hjälp om hur man på 

ett tydligt sätt kan bemöta rasism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studievägledning pågår – Susanna Adler, vår 

studievägledare, hjälper en av deltagarna på skolan.   
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UPPDRAG 

Folkhögskolan har en rad olika arbets-

marknadsuppdrag som administreras 

genom Arbetsförmedlingen, som till 

exempel Studiemotiverande folkhögskole-

kurs och Etableringskurs.  

Röda Korsets folkhögskola har tidigare 

bedrivit Studiemotiverande folkhögskole-

kurs. Under 2019 och 2020 innebar ett 

förändrat läge hos Arbetsförmedlingen att 

vi inte kunde starta någon ny kurs då vi inte 

fick några anvisningar med kursdeltagare.  

VÅRDBITRÄDE MED FOKUS PÅ 

SVENSKA 

Inför höstterminen tillförde regeringen 

medel för att starta allmänna kurser med 

yrkesutbildning. 1000 årsplatser var 

reserverade för utbildningar inom vård och 

omsorg.  

Röda Korsets folkhögskola sökte två 

utbildningar inom vård och omsorg på 

allmän kurs men blev bara beviljade en 

kurs.  

Inför kursstart startades ett samarbete med 

chefen för Omsorg om äldre och 

funktionsnedsatta i Skärholmen och ROO 

hemtjänst. Målet med samarbetet är att 

skolan ska få kunskaper om vad deltagarna 

behöver för att kunna utföra ett bra arbete 

som vårdbiträde. Både Skärholmen och 

ROO hemtjänst erbjuder deltagarna praktik. 

18 deltagare startade sin utbildning under 

hösten. 

Höstens korta praktikperiod ställdes in på 

grund av coronaepidemin.  

 

 

INFORMATIONSINSATSER 

Samtliga resandekurser genomförde under 

2020 informationsinsatser i syfte att skapa 

engagemang och ökad förståelse för globala 

frågor; hållbarhet, jämställdhet, demokrati 

och rättvis handel. Målgruppen är primärt 

skolungdomar och unga vuxna. Vår metod 

går ut på att skapa engagemang genom 

informationstillfällen, baserad på självupp-

levda erfarenheter och personliga möten 

med människor i det globala syd. Vi vill 

påverka attityder och värderingar och ge 

ökad kunskap.  

Coronapandemin begränsade dock 

möjligheterna att genomföra informations-

insatserna så som vi brukar göra med 

workshops, föredrag, utställningar, film-

visningar med mera. Under 2020 fick de 

istället styra om informationsinsatserna till 

sociala medier i form av Instagramkonton, 

poddar och pedagogiskt spel. Filmerna 

kunde inte visas på reguljära filmvisningar 

men de medverkade i olika filmtävlingar. 

Genom informationsinsatserna bidrar 

kurserna bland annat till att skapa intresse 

och förståelse för Röda Korsets verksamhet.  

Beräknat antal nådda personer, direkt och 

indirekt uppgick till ca 19 000 personer. 

Värt att notera är att flera informations-

arbeten, främst våra dokumentärfilmer, 

fortsätter att generera uppmärksamhet och 

utmärkelser runt om i världen långt efter 

kursårets slut.  
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DELTAGARNA  

Deltagarna på folkhögskolan är framför allt 

lokalt rekryterade. På allmän kurs kommer 

de flesta deltagarna från närområdet, det vill 

säga längs med tunnelbanans röda linje. 

Några av skolans särskilda kurser, med 

tonvikt på, Dokumentär i världen, 

rekryterar nationellt.  

Söktrycket till skolans allmänna kurser är 

fortfarande högt. Antalet sökande till 

allmänna kurser har ökat de senaste åren. 

Dock så var det en liten sänkning hösten -

19 tack vare att vårt naturvetenskapliga 

basår är på tre terminer och inte hade någon 

antagning under 2019. Till höstantagningen 

2020 fanns 381 (235 år 2019) sökande till 

de allmänna kurserna. En ökning med 62%. 

Vi startade en ny allmän kurs på distans. 

Hösten 2020 var det 364 (342) sökande till 

de särskilda kurserna. Siffrorna inom 

parantes är antalet sökande för 2019.  

På folkhögskolans heltidskurser fanns det 

151(146) deltagare under våren och 193 

(154) deltagare under hösten. Ökningen 

avspeglar bland annat vår nya allmänna 

kurs på distans men vi hade ovanligt många 

deltagare på våra kurser under höstterminen 

vilket troligtvis beror på coronapandemin. 

Andelen kvinnor på skolans heltidskurser 

kurser är hög. På heltidskurserna var 68% 

(67%) under vårterminen och 63% (70%) 

under höstterminen kvinnor.  

Andelen utrikesfödda på heltidskurserna 

var 54% (45%) under våren och 56% (56%) 

under hösten. I skolans allmänna kurser är 

andelen utrikesfödda 79% (75%).  Vår folk-

högskola är en plats där utlandsfödda ges 

möjlighet till högre studier. Antalet sökande 

till baskurserna har minskat och antalet 

sökande till sista året på gymnasienivå har 

ökat.  

Skolan hade tre kurser som under någon 

period har utlandsförlagda studier. De har 

varit i Uganda och Sydafrika.  

När studierna är förlagda till annat land än 

Sverige sker det i samverkan med lokal 

Rödakorsförening. Bland annat genomförs 

första hjälpen- utbildning med hjälp av den 

lokala Rödakorsföreningen.  

Tio studerande på allmän kurs avbröt sina 

studier under våren och nitton avbröt sina 

studier under hösten. Anledningen till 

avhoppen varierar kraftigt och handlar om 

bl.a. graviditet, arbete, flytt eller personliga 

skäl. Vissa deltagare hade uppnått maximalt 

antal studieveckor hos Centrala Studie-

stödsnämnden, CSN. 

 

OMDÖMEN OCH BEHÖRIGHETER 

Folkhögskolan är en egen nationell 

utbildningsform och har en egen kvotgrupp 

till universitet och högskolor.  

På folkhögskola får deltagarna ett 

studieomdöme som bedömer deras förmåga 

till fortsatta studier på högre nivå.  

För att få ett studieomdöme så måste 

deltagaren gå ett år på allmän kurs. Många 

deltagare väljer att bli omdömessatta eller 

att ta ut studieomdöme först när de är helt 

klara med sina studier på folkhögskolan. 

Vid bedömningen beaktas: 

• Kunskaper och färdigheter och utveckling 

av dessa 

• Förmåga till analys, bearbetning och 

överblick 

• Ambition, uthållighet och förmåga att 

organisera studier 

• Social förmåga 
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Skalan är sjugradig enligt följande: 

4          Utmärkt studieförmåga 

3,5      Mycket god - utmärkt studieförmåga 

3         Mycket god studieförmåga 

2,5      God - mycket god studieförmåga 

2         God studieförmåga 

1,5      Mindre god - God studieförmåga 

1          Mindre god studieförmåga 

 

Under 2020 delades det ut 32 studie-

omdömen varav sex med Utmärkt 

studieförmåga. 

Deltagarna tog 198 olika ämnesbehörig-

heter. 18 deltagare fick grundläggande 

behörighet. 

 

DELTAGARINFLYTANDE 

Att gå på folkhögskola innebär att vara 

delaktig och aktiv i skapandet av den egna 

utbildningen. En av folkbildningens 

grundtankar är att alla människor har 

kunskaper att dela med sig av och att 

individen är medskapare i den egna lär-

processen. Situationen i klassrummet 

bygger på samtal, dialog och delaktighet. 

Att idéer och tankar möts, bollas och formar 

utbildningen är en del av den pedagogiska 

processen.  

Alla kurser har schemalagd klassrådstid 

varje vecka där gemensamma saker 

diskuteras under organiserade former. På 

klassrådet utses även representanter för 

kursrådet. 

 

KURSRÅD  

Skolans kursråd är en viktig del av skolans 

demokratiarbete. Varje kurs utser två 

representanter till kursrådet. Här diskuteras 

gemensamma frågor som rör alla deltagare 

och förslag som kommer från klasserna.  

På kursrådet får deltagarna tillfälle att 

diskutera pedagogiska och praktiska frågor 

med skolsamordnaren och biträdande 

rektor. Mötena hålls regelbundet var tredje 

vecka och protokollförs. Under corona-

pandemin har vi haft kursråd på Teams med 

deltagarna varje vecka under de perioder 

som undervisningen har varit på heldistans. 

Under tiden då det varit semi-distans har 

kursrådet träffats varannan vecka. 

Kursrådets aktiviteter har under året varit 

begränsade av coronapandemin. 

 
Samling i teatern innan pandemin bröt ut 

 

GEMENSAMMA SKOLAKTIVITETER 

En av de viktigaste hörnstenarna i 

folkbildningen är gemenskap och 

samarbete. Det är tillsammans med andra vi 

möter oss själva och det är tillsammans med 

andra vi kan forma och påverka samhället.  

Vi på Röda Korsets folkhögskola strävar 

efter att så många olika människor som 

möjligt ska mötas och utbyta tankar och 

idéer vilket gör att vi lägger stor vikt vid 

våra gemensamma aktiviteter. För att 

underlätta kontakten mellan de olika 

deltagargrupperna i allmän och särskild 
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kurs på skolan har vi infört så kallade 

kompiskurser. Det betyder att två eller tre 

kurser träffas regelbundet och under 

organiserade former utbyter erfarenheter. 

Kompiskurserna är desamma under hela 

läsåret så att möjligheten att lära känna 

varandra fördjupas. 

De återkommande aktiviteterna är våra 

friluftsdagar som så gott som alltid tar plats 

i början av höstterminen då kurserna startar. 

Vi leker, tävlar och äter tillsammans på 

Sätrabadet under en förhoppningsvis 

strålade sol.  

En annan årligt återkommande aktivitet är 

Röda Korsveckan då deltagarna tvärs över 

kursgränserna sätter sig in i Röda Korsets 

grundprinciper och uppdrag. 

Under höstterminen har vi gemensamma 

samlingar i teatern då de olika kurserna 

presenterar sig själva och sina kurser. Ett 

fokus för presentationerna var att visa 

aktiviteter och samarbeten som kompis-

kurserna haft, bl.a. Röda Korsets grund-

principer. Detta har dock inte varit möjligt 

under 2020 då vi pga smittrisken inte har 

kunnat samlas i stora grupper. 

Skolan är en mötesplats för många olika 

organisationer och privatpersoner. Vi har 

besökare på skolan varje vecka, ibland flera, 

som besöker våra kurser för att ibland lära, 

lyssna och hämta inspiration och ibland för 

att berätta om sina organisationer och 

erfarenheter. Under tidig höst kunde vi i 

viss utsträckning ta emot gäster i våra 

lokaler men allteftersom smittläget för-

värrades fick vi gå över till digitala 

föreläsningar.  

Här kommer att axplock av olika besökare 

som vi har haft under året: 

 

Josefin Edberg (SRK) – om Glow Red 

Indra trans- och tjejjour 

Sofie Gripenberg (SRK) – om globala 

målen och Röda Korsets hållbarhetsarbete 

Karin Ahlzén från Stockholms stad om 

hållbar stadsplanering  

Sandra Doung – SRK delegat om 

migrationsströmmar i Asien 

Operation 1325 – om sexuellt våld i 

konflikter 

Shora Esmalilian – journalist och debattör 

om klimatfrågor 

Migrationsverket - Internationella kontoret 

och HBTQ-expert (Annica Dahlqvist) 

Studiebesök på RK vårdförmedling 

Petter Beckman - chefredaktör på Södra 

Sidan 

Amanda Glans - radiojournalist om media 

Carlos Rojas - om boken "Var går gränsen" 

Göran Nordling om ”Sveriges rasistiska 

historia” 

Fanna Ndow Norrby om rasism och att göra 

podd 

Isabell Hedling om social mobilisering  

Gabriella Ahlenius från Röda Korsets 

högskola om kvinnlig anatomi och 

menscykeln  

Fuad Haider om Jemen och arabiska våren 

Torbjörn Sander från Newcomers om 

HBTQ på flykt 

Camilla Juhlin, Linda Beskow och Cecilia 

von Koch från SRK föreläser om Asylrätt  
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UTVECKLING /PROJEKT /NÄTVERK 

Under våren 2020 jobbade vi med ett 

projekt om hur vi kunde fördjupa vår 

samverkan med andra enheter inom 

organisationen för att jobba i riktningen mot 

Ett Röda Kors. Rapporten togs fram i 

samverkan med enhetscheferna för Socialt 

hållbara städer och Hälsofrämjande och 

social trygghet, utvalda lärare ur personal-

gruppen samt skolledningen på folkhög-

skolan.  

Rapporten följdes upp med en workshop 

under hösten med deltagare från ovan 

nämnda enheter samt folkhögskolan. Syftet 

med workshopen var att hitta områden där 

vi kan stödja varandra i våra respektive 

uppdrag med det gemensamma siktet att 

bidra till SRKs strategi 2023.  

Pandemin utgjorde till viss del en 

begränsning i hur väl vi kunde utveckla 

samarbetet. Det som ändå har påbörjats som 

ett resultat av rapporten är att enheten för 

socialt hållbara städer samt dokumen-

tärfilmskursen Steget in i branschen har ett 

samarbete kring en filmproduktion. Kursen 

Vi i Världen har utvecklat en Rödakors-

profil där det ingår att utbildas till övnings-

ledare för de praktiska momenten i Första 

hjälpen för webutbildningen.  

Kursen Migration och social hållbarhet 

utvecklar ett samarbete med enheterna 

Socialt hållbara städer och Regional och 

lokal utveckling för att bistå kretsar med att 

göra behovsundersökningar.  

Kursen Aktiv i Sverige har under läsåret 

2019-2020 påbörjat ett arbete med 

besöksverksamhet för äldre i ofrivillig 

isolering. Detta har dock fått pausas på 

grund av pandemin men vi avser ta upp det 

igen så fort smittspridningen minskar i 

samhället.    

 

Under våren 2020 utlyste regeringen extra 

medel för att starta yrkesutbildningar i 

spåren av pandemin för att möta en ökad 

arbetslöshet. Vi ansökte och blev beviljade 

medel för att starta en förberedande 

vårdbiträdesutbildning under hösten 2020. 

Trots kort tid för rekrytering har vi lyckats 

rekrytera både personal och deltagare till 

kursen. Vi har även utvecklat ett nära och 

bra samarbete med enhetschefen för 

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta i 

Skärholmens stadsdelsförvaltning samt Roo 

hemtjänst. Båda dessa aktörer erbjuder 

praktikplats till våra kursdeltagare. Vår 

vårdlärare erbjuder i gentjänst utbildning 

till deras handledare för att säkerställa 

kvaliteten under praktikperioden.  

Vi har fördjupat våra samtal med Röda 

Korsets högskola om hur vi kan samverka 

både med vår filmkurs som ska göra en del 

filmer åt högskolan. Vår vårdlärare för 

dialog med högskolan om samverkan kring 

vissa kursmoment i sjuksköterskeutbild-

ningen samt vårdbiträdeskursen. Våra 

respektive studie- och yrkesvägledare för 

samtal om hur vi kan hitta smidigare 

övergångar mellan folkhögskolan och 

högskolan. Några åtgärder för detta är att 

folkhögskolan från och med läsåret 2021-

2022 kommer att erbjuda naturkunskap 2 i 

kursutbudet då det är ett krav för att vara 

behörig sökande till sjuksköterskeprog-

rammet. Vi har även planerat ett informa-

tionstillfälle där högskolan informerar om 

sin utbildning för kursdeltagare på 

folkhögskolan.  

Folkhögskolan ingår i nätverket BESA som 

är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, 

Swedish Mekteb, Sensus och stadsdelen. 

Detta nätverk har dock inte haft några 

aktiviteter under året på grund av pandemin.  
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Folkhögskolan har erhållit medel från 

Forum Civ för att utbilda kursdeltagare på 

särskild kurs till att bli informatörer i 

globala rättvisefrågor och bidra till en ökad 

förståelse för livsvillkoren för människor i 

det globala syd. Projektet har modifierats 

något för att anpassas till rådande för-

hållanden under pandemin. Resorna till 

Uganda och Sydafrika har ställts in och 

ersatts med filmprojekt om Östersjön med 

miljö och klimatfokus samt praktik och 

projektarbeten om genus-, migration- och 

klimatfrågor.  

Arbetet med stadsodlingen kom igång 

ordentligt under 2020. Kursdeltagarna i 

kursen Klimatomställning i teori och 

praktik lär sig olika processer i odling och 

jordförbättring med hydroponisk odling  

och bokashi. De planerar även för att 

utveckla platsen till en mötesplats för  

 

boende och verksamma i Skärholmen. 

Centrumledningen har installerat ett 

vattenutkast i anslutning till stadsodlingen 

och vi har haft god hjälp av Fryshuset vars 

sommarjobbande ungdomar har hjälpt till 

med vattning under sommaren samt 

konstnärlig utsmyckning av pallkragarna. 

Enstaka boende på ett särskilt boende för 

äldre i närheten har haft egna odlingar i 

pallkragarna. 

Under årets första två månader, innan 

coronan slog till, hade Folkrättskretsen 

språkcafé 3 gånger i veckan i folkhög-

skolans lokaler. Det var 60 - 90 personer 

som deltog vid varje tillfälle. 

Röda Korsets Huddingekrets använde 

skolans lokaler en gång i månaden för 

aktivitet med ensamkommande. 
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PERSONALFORTBILDNING 

Skolans fokus när det gäller utveckling och 

fortbildning anknyter till folkhögskolan 

måldokument. Inriktningen är främst mot 

neuropsykiska funktionsnedsättningar 

(NPF) och krishantering.  

Fortbildning utanför den egna personal-

gruppen var under 2020 i högsta grad 

begränsad. Alla de praktiska och 

pedagogiska frågor som skapades av 

övergången till distansundervisning på 

grund av coronaepidemin tog tid och löstes 

genom samtal och stöd inom den egna 

personalgruppen. Lärare och personal 

stöttade varandra i kunskapsinhämtandet på 

ett mycket positivt och generöst sätt.  Tid 

avsattes för att ha pedagogiska diskus-

sioner.  

En av lärarna deltog på en 72-timmarskurs i 

permakulturens grundläggande begrepp. 

Fokus i kursen var på dess praktiska 

appliceringsområden. I kursen varvades 

föreläsningar med praktiskt arbete, diskus-

sioner, studiebesök och grupparbeten. 

En lärare deltar i utbildning till special-

pedagog. Biträdande rektor avslutade sin 

rektorsutbildning. 

Vår nyanställda administratör deltog i 

utbildning för Schoolsoft och på Röda 

Korsets introduktionsdagar. 

 

SKOLANS ORGANISATION  

Folkhögskolan är en egen enhet inom 

Svenska Röda Korset och del av Röda 

Korsets Nationella avdelning. 

Rektor ingår i ledningsgruppen för 

Nationella avdelningen tillsammans med 

avdelningschef och övriga enhetschefer 

inom avdelningen. 

LEDNINGSGRUPP 

Skolans ledningsgrupp består av rektor, 

biträdande rektor, administratör och 

arbetslagsledare. Ledningsgruppen träffas 

var fjortonde dag och har protokollförda 

möten. På mötena rapporteras det från 

administration, arbetslag och kursråd. 

Ledningsgruppen uppgift är att diskutera 

och informera om skolans alla angelägen-

heter med undantag av personalfrågor. 

ARBETSLAG 

Den pedagogiska personalen arbetar i 

arbetslag med regelbundna möten varje 

vecka. Under arbetslagsträffarna görs 

gemensam planering och uppföljning av 

den pedagogiska verksamheten. 

PERSONALMÖTE 

All personal träffas en gång i månaden för 

ett gemensamt möte. Här diskuteras viktiga 

skolövergripande frågor. Personalmötet är 

även ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och 

fortbildning. 

Under de sista och första veckorna på 

läsåret sker ett intensivt uppföljnings-, 

planerings- och fortbildningsarbete.  Då 

utvärderas det gångna läsåret samtidigt som 

det nya planeras.  

Under coronaepidemin har vi haft många 

gemensamma incheckningar och fika-

stunder över Teams.  
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SKOLANS KVALITETSSYSTEM 

Ett systematiskt kvalitetsarbete används för 

att över tid kunna följa upp, jämföra och 

utveckla frågor som är viktiga för verk-

samheten.  

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är 

statens fyra syften med folkbildningen, 

folkhögskolans utvecklingsplan och mål-

dokument. 

Kvalitetsarbetet under 20/21 fokuserar på 

tre områden; deltagarinflytande, stöd för 

deltagare med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar och krishantering/första 

hjälpen. 

Målsättningen för det systematiska 

kvalitetsarbetet på Röda Korsets folkhög-

skola är att följa upp och jämföra frågor och 

fakta som är utvecklingsbara. Det syste-

matiska kvalitetsarbetet ska resultera i 

konkreta handlingar som utvecklar 

verksamheten. 

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på 

utvärderingar, reflektioner, faktainsamling 

och uppföljningar enligt följande modell: 

 

KVALITETSDISKUSSION 

Under ett normalt år samlas personalen på 

våren för att diskutera kvalitet. Underlagen 

för diskussionen är statens syfte med 

folkbildningen, skolans utvecklingsplan 

samt årets deltagarutvärderingar, antal 

avhopp, söktryck, fortbildning, omdömen, 

behörigheter med mera. Diskussionen 

avslutas med en rad självskattningar utifrån 

statens syfte. Skolledningen skriver en 

kvalitetsplan för kommande läsår. Denna 

kvalitetsplan utvärderas på planerings-

dagarna nästkommande höst.  

 

Detta år ställdes denna diskussion in på 

grund av att all energi gick åt till att 

omorganisera undervisningen till distans 

och alla diskussioner handlade om HUR vi 

på bästa sätt kan ge undervisning så att alla 

deltagare känner sig sedda. 
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KURSDOKUMENTATION 

Varje kursföreståndare skriver en kurs-

dokumentation utifrån givna mallar. 

Dokumentationen innehåller både mål, 

genomförande, resultat och förbättrings-

möjligheter. Kursdokumentationen lämnas 

till rektor som läser och ger återkoppling. 

Vid läsårets slut diskuteras kursdokumen-

tationen i lärarlagen och utveckling/ 

förbättring presenteras inför nästa läsår. 

 

UTVÄRDERINGAR 

Deltagaruppföljningar genomförs konti-

nuerligt och separat i varje kurs av lärarna. 

Det sker genom individuella uppfölj-

ningssamtal, muntliga och skriftliga utvär-

deringar. Två gemensamma och skriftliga 

utvärderingar genomförs under året.  

Resultaten från höstens utvärdering 

behandlas under kvalitetsdagen i april. (blev 

inställd pga. corona) Vårterminens stora 

övergripande utvärdering behandlas på 

vårens planeringsdagar och ligger till-

sammans med kursdokumentationen och 

kvalitetsplanen till grund för höstens 

kursplanering.  

Resultatet från vårens deltagrutvärdering 

presenteras normalt för deltagarna under 

hösten. Rektorn bearbetar även vissa frågor 

i mindre grupp tillsammans med deltagare. 

Båda dessa punkter ställdes in pga. corona. 

73% (76% 2019) av allmänkursdeltagarna 

svarade att studierna gjort dem mycket 

intresserade och nyfikna på hur samhället 

fungerar. 73% (61%) anser att de har fått 

mycket kunskaper om hur de kan påverka.  

 

 

 

 

82% (67%) anser att studierna gjort dem 

mycket bättre på att planera och ta ansvar för 

sina studier. 

93% (89%) av deltagarna upplever att de 

har, eller till viss del har haft möjlighet att 

påverka kursupplägget. 96% (97%) av del-

tagarna anser att kvaliteten i undervisningen 

är bra eller mycket bra. 93% (97%) 

upplever att de är en del av Röda Korset och 

70% (75%) kan efter kursen tänka sig vara 

verksam inom Röda Korset. 

ATT intressera sig för hur samhället 

fungerar och veta HUR man påverkar 

samt att kunna ORGANISERA och 

planera för sin egen framtid är nycklar 

till att vara en aktiv samhällsmed-

borgare. 

 

 

Resandekursernas informationsinsatser 

utvärderas separat.  
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DELTAGARSTATISTIK  

Vårterminen 2020 
 

Höstterminen 2020  
             
             

totalt antal deltagare: 171    totalt antal deltagare:           233   

kvinnor 119    kvinnor 162   

män 52    män 71   

varav utrikesfödda:  93    varav utrikesfödda:                   125   

deltagarveckor:  3142    deltagarveckor:                       3422   

       varav Vård dv 292   

       varav Ak-distans dv 285   

             

  allmän kurs deltagarveckor    allmän kurs deltagarveckor 

kvinnor 61 1234  kvinnor 76 1247 

män 36 730  män 43 713 

             

totalt 97 1964  totalt 119 1960 

             

  
Särskild 
kurs deltagarveckor    

Särskild 
kurs deltagarveckor 

kvinnor 58 901  kvinnor 72 939 

män 16 277  män 22 244 

             

totalt 74 1178  totalt 94 1170 

          

      vårdbitråde deltagarveckor 

    kvinnor 14 206 

    män 6 86 

          

    totalt 20 292 
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RESULTATRÄKNING

  

 

Resultaträkning org vs prognos NAT 
  

2021-03-22 11:18:51, Ental 
  

Månad: 202012 December 2020 
  

Organisation: 49 Folkhögskolan TOT 
  

   
ackumelerat 
resultat 2020    

Intäkter     

Insamlade medel     

Övr försäljning, kursint mm   340 328,3 

Externa bidrag   13 207 151,0 

Fastighetsförvaltningsint   60 560,0 

Summa intäkter   13 608 039,3 

      

Kostnader     

Övr direkta kostnader   290 388,8 

Lokalkostnader   4 596 684,2 

Kontorskostnader   82 166,2 

Resor och kurs/konferenskostnader   100 018,7 

Externa tjänster   548 829,0 

Lön och övr personalkostnader   11 010 897,4 

Lön och övr personalkostnader delegat   133,5 

Avskrivningar   100 358,6 

Övr rörelsekostnader   80,0 

Summa kostnader   16 729 556,4 

      

Finansiella kostnader   756,0 

      

Resultat   -3 122 273,2 
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För Svenska Röda Korset enligt delegation (se bilaga; Arbetsordning för Svenska Röda 

Korsets styrelse, presidium och instruktion för generalsekreteraren, punkt 3.8 f) 

 

 

 

Margareta Wahlström 

ordförande   

  

 

 

Johan Norell Bergendahl  

vice ordförande    

 

 

 

Kristina Ljungros 

vice ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm      

Telefon: 08-452 46 00, e-post; info@redcross.se 

Besök vår hemsida www.redcross.se 

mailto:info@redcross.se
http://www.redcross.se/

