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Jakobsbergs folkhögskolas mål- och vision

Syfte - varför Jakobsbergs folkhögskola finns

JF finns för att erbjuda samhällsförbättrande kurser och möten.

Vision - vad Jakobsbergs folkhögskola vill

JF arbetar för ett framtida samhälle där bildade och välmående medborgare värnar ett klimatvänligt,

solidariskt och mångfaldigt kollektiv.

Värdegrund - vad Jakobsbergs folkhögskola står för

JF värdegrund är förankrad i rörelsefolkhögskolornas idégrund (www.sverigesfolkhogskolor.se)

http://www.sverigesfolkhogskolor.se
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Hörnstenar

JF bygger sin verksamhet på fyra hörnstenar:

● Mötesplats (Jakobsbergs gård)

● Demokrati (makro- och mikroperspektivet)

● Hållbarhet (för klimat och människa)

● Kultur (de estetiska uttrycksformerna)

Värdeord

JF använder sig av tre värdeord och ett strävansmål som genomsyrar hela verksamheten.

Strävansmål:

Deltagare och personal upplever tiden på JF som avgörande. De ska se tillbaka på tiden på JF som

livets bästa utbildnings-, mötes- eller arbetsplats.

Engagemang:

Verksamheten på JF skapas av engagerade medarbetare och deltagare. Engagemanget kommer till

uttryck som en nyfiken strävan att utveckla verksamheten tillsammans. Engagemang skapar lust och

mening för den enskilde.

Solidaritet:

Solidaritet är att bry sig om. Solidaritet uppnås via medkänsla med och tillit till den andre.

Lösningsfokus:

Att vara lösningsfokuserad är att fokusera på möjligheter, att se sina egna åsikter i ett komplext

sammanhang och att ompröva idéer. Lösningsfokus uppmuntrar till engagemang och handlingskraft.

Pedagogisk grundsyn

Både lärare och deltagare använder våra värdeord för att skapa ett gott arbetsklimat på skolan.

Läraren

● Läraren på JF har ett samhällsförbättrande uppdrag. Hen guidar deltagarna i lärande,

personlig utveckling och som samhällsmedborgare.

● Lärarens kunskaper, färdigheter och personlighet är viktiga delar i att skapa bildning. Det ger

ett läranderesultat där deltagarna får gedigen ämneskunskap, men också en känsla av

mening, trovärdighet och tillit.

● Läraren på JF strävar efter att vara förebild - genom sin egen pågående bildningsresa.

● Läraren på JF är engagerad i frågor som rör feminism, mångfald, hållbarhet och demokrati.

● Läraren har ett ämnes-, aktivitets-, relations- och resultatansvar.

Deltagaren

● Deltagarens ansvar är att delta aktivt.

Undervisningen på JF



Verksamhetsplan 2022

Den viktigaste pedagogiska metoden på JF är den muntliga relationen mellan lärare och deltagare

samt den deltagare emellan. Andra viktiga ingredienser i undervisningen:

● Samarbeten i klassrummet och mellan kurserna.

● Teori varvat med praktik, samt möjlighet att testa olika arbets- och examinationsformer.

● Kunskap som placeras in i ett sammanhang.

● Deltagarens möjlighet till delaktighet.

● Deltagarens drivkraft, lust att lära, kreativitet och välmående.

● Ansvarstagande hos deltagare för studier och de sociala kontakterna på skolan.

● Källkritiska förhållningssätt.

● Konstruktiva lösningar på svåra problem.

● Berättelsen och andra konstnärliga uttrycksformer.

● Tematisk studier som arbetar ämnesövergripande.

Verksamhetsmål och handlingsplaner

Varje år fastställs övergripande mål för verksamheten. Därutöver fastställer skolan mål för

arbetsgrupper, arbetslag och verksamhetsledning (se organisation och ansvar). Målen bryts ner till

handlingsplaner som svarar konkret på frågan hur.

Övergripande verksamhetsmål 2022

1. Valåret ska genomsyra alla verksamheter på Jakobsbergs folkhögskola.

2. Varje arbetslag och arbetsgrupp genomför minst en aktivitet som främjar klimatet.

3. Personal och deltagare ska utbildas så att normkritiskt tänkande är en naturlig del av

verksamheten.

4. Stärka JFs förankring i folkbildningens idé och pedagogik.

5. Införa konst på fler kurser på skolan.

Mål och handlingsplaner för arbetsgrupper, arbetslag och

verksamhetsledning

Varje enhet på JF formulerar minst tre mål. Målen skapas i linje med de övergripande

verksamhetsmålen och med fokus på att utveckla verksamheten.

Styrelse:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Se till att skolan fortsätter ha en stabil ekonomi Starta en ekonomigrupp med Björn S,Kristina S,

Johan W och presidiet.

Vårda och värva medlemmar Gör en medlemsenkät.

Lyfta fram valet och folkbildningsfrågor kring

det

Hålla ett seminarium.
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Deltagarråd:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Realisera planerna på ökad trivsel i

studieutrymmen

Ta hjälp av biträdanden rektor för inköp.

Utveckla återkoppling kring skolgemensamma

enkäten.

Reservera möte för att samtal om enkäten. Sk

fokusgrupp.

Kommunikationsgrupp:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Arbeta fram rutiner för att säkerställa att

kvällsevenemang marknadsförs.

Öka synlighet i sociala medier.

Öka kunskapen bland kommunikation gruppen

kring SEO.

Evenemangsgrupp:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Öka medvetenhet om demokrati och valåret Alla Britas caféer startar med demokratisamtal.

Journalistcaféet har demokrati som tema.

7/9 2022: Britas Café “valspecial” som ett extra

café.

Biblioteket ska vara en informationsplats inför

valet. Samarbete med demokratigruppen.

Införa konst på fler kurser på skolan. Ett eget Britas Café där deltagarna får skapa

konst tillsammans. “Demokrati och konst” som

tema.

Varje arbetslag och arbetsgrupp genomför minst

en aktivitet som främjar klimatet.

Samla skräp (kanske).

Stärka JFs förankring i folkbildningens idé och

pedagogik.

På nå vis involvera deltagarna i vad folkbildning

kan tänkas vara. Inte nödvändigtvis historien

utan här och nu. Folkbildning i förändring.

Bjuda in tidigare deltagare och låta dem tala om
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folkhögskoleheten för inspiration och

orientering. (Till hösten).

Hälsogrupp:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Valåret ska genomsyra alla verksamheter på

Jakobsbergs folkhögskola.

Vid temadagar och dylikt lyfter vi hälsofrågor,

synliggör hälsoklyftor och tar upp viktiga

valfrågor för folkhälsan.

Genomför minst en aktivitet som främjar

klimatet.

1.) Förmiddagsfika: Samtal/miniföreläsning: “Så

kan du minska ditt klimatavtryck genom maten”

(april/maj)

2.) Temavecka kring klimatsmart mat. På

infotavlan utanför matsalen beskriver vi varje

dag på vilket sätt den här måltiden är

klimatsmart. Även tips till individen hur hen kan

tänka klimatvänligt i sin egen kost utifrån detta.

(april/maj)

Stärka JFs förankring i folkbildningens idé och

pedagogik.

1.) Genom öppna träningsklasser öka

medvetenhet kring fysisk aktivitet men

framförallt skapa mötesplats för olika individer

och grupper. Önskemål  och kunskaper från

deltagare kring träningsformer tas tillvara.

(april, maj + augusti)

2.) Vara med på ett deltagarråd. Tema Hälsa. Be

klasserna diskutera önskemål och intressen före

mötet och ta med tankar till deltagarrådet.

(februari)

Biblioteksgrupp:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Bygga upp ett Lättläst-bibliotek Köpa in böcker och skapa en hylla plus skylt för

Lättläst

Bygga upp en barnlitteratur-avdelning Köpa in böcker och skapa en hylla plus skylt för

barnlitteratur

Nystart för Musikkafé under vt22 Vi köper in hälsobollar som fika.
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Inbjuda deltagarna till bokprat Några av oss börjar, sedan är det öppet för alla.

Informera om biblioteket Infoträff för lärarna om låneystemet och visa

biblioteket för att de i sin tur kan visa klasserna

på plats.

Infobrev till deltagarna.

Demokrati och klimatgrupp:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Uppmärksamma valåret Förbereda material om ideologier, partier och

det svenska demokratiska systemet i biblioteket

till starten av ht-22 + visa filmklipp med

partiledares tal och annat.

Uppmärksamma demokrati och rättigheter i

världen

Förbereda aktiviteter och material för klasserna

till förmiddagen 09-12 under Britas valdag den

7/9 (demokratifrukost) och presentera detta för

personalen på skolan innan.

Vara länk i kontakten med externa aktörer i

demokrati- och klimatfrågor (tar vid efter valet)

MR-cirkel/MR-grupp för deltagare ht-22 som

åker till MR-dagarna (17-18/11) och håller i ett

café eller liknande strax därefter.

Vara en kontakt med externa aktörer i

demokrati- och klimatfrågan

Peaceworks med bokbord på skolan ht-22.

FFF Järfälla - Få deltagare att delta ht-22?

Arbetslag service och administration:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Kontrollera att vi lever upp till matpolicyn. Köket går igenom inköpslistor och menyer för

2021. Skriva en kort redogörelse i

verksamhetsberättelsen.

Ta fram förslag på ny buffélösning Köket gör studiebesök för att få idéer. Kartlägga

behov. Ta fram skisser/ritningar. Lämna

skisser/ritningar till snickare för offerter.

Undersöka möjligheten att ha drivbänkar

inomhus i matsalen

Köket tar fram några olika förslag på drivbänkar

Hitta ny leverantör av fågel som lever upp till

vår klimat- och hållbarhetspolicy för

restaurangen.

Köket undersöker fler leverantörer
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Genomföra en energiutredning med syfte att

fasa ut oljepannor

Anlita konsult från Teqc

Plantera fruktträd. Vaktmästeriet köper in och planterar under

våren.

Undersöka hur vi kan öka den biologiska

mångfalden i parken.

Arbetslag allmän kurs:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Uppmärksamma valåret - Ha föreläsningar och workshops (diskussioner)

angående den statistik som ofta används i

politiska debatter. Kan vara gemensamma för

hela allmän kurs. (två tisdagar på vt 22 och 2 ht

22)

- Diskussioner/workshops kring pragmatisk

partipolitik, faktagranskning, källkritik.

- Sas: utställning om valåret .

- Engelska 5-6: politik-poddar förfärdigas

Främja klimatet (inte förstärka växthuseffekten) - Fortbildning/möte/pedagogiska verktyg till

lärarna för att kunna arbeta med klimatfrågan

på ett konstruktivt sätt tillsammans

- Bjuda in föreläsare/ inspiratör till klasserna

kring livet i och efter omställning

- Lyfta klimatet i Sas-utställningen. Hur kan

livet se ut om man väljer klimatsmart?

- Lyfta klimatfrågan i de politiska

diskussionerna från Valårs-målet

- Cykeldagar/cykelkurs

Få in normkritiskt tänkande - Rollspel/ta annat perspektiv

- Privilegie-promenad i roller

- Uppmärksamma ständiga utvecklingen/

förändringen av normer

- Läxa till deltagarna: bryta en norm

Arbetslag hälsa:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Grafisk formgivning för

varumärke/marknadsföring

- Sälja eget företag

- Producera informationsmaterial (ex faktablad)

- Bjuda in extern föreläsare
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Inför valet jämföra partiernas ställningstagande

i folkhälsofrågan

- Temadag

- Besöka valstugor

Lyfta klimatfrågan när vi har vårt Britas kafé.

Tema “Hur äter du näringsrikt och samtidigt

klimatsmart?”

Britas kafé.

Lyfta in de olika partiernas ställning i frågan

(inför valet).

(Även ta in klimatsmart arbetspendling?)

Arbetslag kultur:

Mål Konkreta sätt att uppnå målet

Samarbeta mellan klasserna Gemensamma föreläsare (My Vingren?),

lektioner,  PEN

Klimatet och valet JOUR: Faktakolla klimatdebatt på SVT,

undersök vilka sorters klimatjournalistik det

finns.

SKRIV Ta med klimat i arbetet med antologin t

ex när det gäller val av tryckeri. Digital antologi.

SKRIV Ekopoesi, klimat-litteratur, ekokritik- en

lektion där deltagarna forskar och redovisar

Normkritik Klass, Beata Hansson

Författarbesök? Litteratur?

Raseriet-gänget?

Konst SKRIV på Nationalmuseum

Inte glömma bilden/fotografiet: hur är saker

bildsatta och vad innebär det?

Gör en uppgift kring ngn Modernautställning,

fråga/svar från Vårsalongen.


