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Jakobsbergs folkhögskola är skolan som väcker din passion för det livslånga och 

meningsskapande lärandet oavsett om du är kursdeltagare, föreningsmedlem, 

personal eller bara tillfällig besökare. Jakobsberg folkhögskola är en mötesplats för 

samhällsförbättring, kultur och hälsa.  

 

 

MÅL- OCH VISIONSDOKUMENTET  

 

Vårt mål- och visionsdokument är uppdelat i sju steg  

1. Jakobsbergs folkhögskolas mission - vad vi är.  

2. Jakobsbergs folkhögskolas vision - vad vi vill.  

3. Jakobsbergs folkhögskolas värden och perspektiv - vad vi står för.  

4. Hur Jakobsbergs folkhögskola vill påverka individen.  

5. Vad Jakobsbergs folkhögskola erbjuder sina samarbetspartners.  

6. Hur Jakobsberg folkhögskola arbetar internt med sin vision.  

7. Vad Jakobsbergs folkhögskola uppnår.  

 

1. Jakobsbergs folkhögskolas mission – varför vi finns  

Syftet med Jakobsbergs folkhögskola är att förbättra samhället med hjälp av bildning. 

Folkbildningen arbetar idag som igår med individers framtidsdrömmar och för ett 

bättre samhälle för oss alla. Folkbildningen gör skillnad i samhället genom att vara 

angelägen för individer i deras sökande efter mening. Jakobsbergs folkhögskola arbetar 

i likhet med andra folkhögskolor med att höja vuxnas utbildningsnivå och möjliggöra 

personlig utveckling.  

 

Jakobsbergs folkhögskolas kursutbud och pedagogiska grundsyn bygger på våra fem 

perspektiv. 

2. Jakobsbergs folkhögskolas vision – vad vi vill  

Jakobsbergs folkhögskola vill lagom till hundraårsjubileet 2019 kunna säga att vi är en 

livsviktig skola  

• för den enskilda människan  
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som ska uppleva tiden på folkhögskolan som den bästa i deras liv: 

– Studier på folkhögskolan leder till en känsla av mening; i förhållande till 

kunskapsområdet (se även separata kursmål för respektive kurs) och på ett 

personligt plan. Med en känsla av mening avses bland annat avgörande insikter, 

ökad gemenskap och antal nätverk, mer aktivitet, större framtidstro och tillit, 

ökad självkänsla samt bättre hälsa.  

– Gäller även för personal och föreningsmedlemmar.  

• för samhället, dvs. Järfälla kommun, Stockholm, Folkhögskole-Sverige,  

 

som känner till och märker av Jakobsbergs folkhögskola som skola och en arena 

för samhällsförbättring genom  

– att folkhögskolan utvecklar de demokratiska formerna för relationerna mellan 

Föreningen Jakobsbergs folkhögskola, arbetsplatsen Jakobsbergs folkhögskola 

och kursdeltagarna på skolan.  

– att skolan närmare knyter till sig andra idéburna organisationer som delar en 

eller flera av folkhögskolans hörnstenar och perspektiv.  

– att skolan återkopplar till folkhögskolans historia: kooperationen och 

praktiskt solidaritetsarbete.  

 

Jakobsbergs folkhögskola vill lagom till hundraårsjubileet 2019 kunna säga att vi är en 

sammanhållen och trivsam skola/mötesplats, eftersom  

• folkhögskolans alla olika utbildningar och verksamheter genomsyras av skolans 

hörnstenar och perspektiv och pedagogiska grundsyn.  

• platsen Jakobsbergs folkhögskola är attraktiv, öppen och välkomnande både för 

vardagsanvändare och för omvärlden.  

• eftersom vi har flexibla studieformer, livlig kulturverksamhet, möten med 

medlemsorganisationer och viss konferensverksamhet.  
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3. Jakobsbergs folkhögskolas värden, perspektiv och hörnstenar - vad vi 

står för.  

Jakobsbergs folkhögskolas värden, perspektiv och hörnstenar  

All verksamhet på Jakobsbergs folkhögskola genomsyras av:  

1. Demokrati i betydelsen deltagande, kollektiv konstruktiv debatt och reflektion. 

2. Jämlikhet i betydelsen solidaritet, jämställdhet, globalt ansvar och hela samhället. 

3. Bildning i betydelsen fysiska lärorika samtal, fokus på humaniora och hela livet. 

4. Hållbarhet och hälsa i betydelsen hållbar utveckling, ledarskap och hela människan.  

5. Kultur i betydelsen konstnärliga uttrycksformer, kreativitet och passion. 

Jakobsbergs folkhögskolas kursutbud och pedagogiska grundsyn bygger på våra fem 

perspektiv.  

 

3b. Pedagogisk grundsyn  

Vår pedagogiska grundsyn vänder sig till kursdeltagare och andra som är intresserade 

av att veta mer om tankarna bakom utbildningarna på Jakobsbergs folkhögskola.  

 

Jakobsbergs folkhögskola erbjuder kurser i konst, journalistik, hälsa, 

samhällsförbättring, behörighetsämnen, naturvetenskap, skapande skrivande, 

nybörjarsvenska, ledarskap och motivation samt i att leva med funktionsnedsättningar.  

 

GEMENSAMT FÖR SKOLANS DELTAGARE: Varje enskild kurs på Jakobsbergs 

folkhögskola har specifika kunskapsmål men alla kursdeltagare får under sin 

utbildning också ta del av följande fem områden som vi på skolan tycker är särskilt 

viktiga: Demokrati, jämlikhet, bildning, hållbarhet/hälsa och kultur.  

 

UNDERVISNINGEN PÅ JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA KÄNNETECKNAS AV:  

 samarbeten; i klassrummet och mellan kurserna  

 att samtalet i undervisningen är den viktigaste pedagogiska metoden  

 att teori varvas med praktik  

 att digitala verktyg varvas med analoga  

 att kunskap alltid placeras in i ett sammanhang  

 delaktighet och ansvar  
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 tematiska studier/ett ämnesövergripande fokus  

 källkritik  

 lusten att hitta konstruktiva lösningar på svåra problem  

 möjligheter att testa på olika arbets- och examinationsformer  

 ett intresse för berättelsen och andra konstnärliga uttrycksformer  

 fokus på kursdeltagarens drivkraft, lust att lära, kreativitet och välmående  

 

LÄRAREN PÅ JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA STRÄVAR EFTER ATT VARA:  

 engagerad - i förhållande till både kunskap och kursdeltagare  

 förebild - i sin egen pågående bildningsresa  

 utvärderande och reflekterande - i relation till sin egen undervisning och sitt 

eget kunskapsområde  

 samarbetsorienterad - både i relation till kollegor och kursdeltagare  

 feminist  

 anti-rasist  

 miljömedveten  

 

4. Hur Jakobsbergs folkhögskola vill påverka individen  

• Se hemsidan för kursutbud  

• Se hemsidan för kursplaner  

• Fokus på utvärdering av både utbildnings- och bildningsdimensionen. Kvalitetsgrupp 

arbetar med fokusgrupper på olika nivåer.  

• Föreningsmedlemmar  

Medlem ”har intresse av att stödja skolans verksamhet” . 

Medlem i föreningen kan engagera sig i skolans processgrupper och utbud.  

 

5. Vad Jakobsbergs folkhögskola erbjuder sina samarbetspartners  

• Se hemsidan för Jakobsbergs folkhögskolas konferens  
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• Jakobsbergs folkhögskola ser gärna att andra idéburna organisationer tar del av våra 

lokaler. För närvarande arbetar skolan med att knyta kontakter med organisationer.  

• Jakobsbergs folkhögskola vill vara en stark kraft för lokalsamhället. Skolan har 

arbetat med att skapa ett föreningsnätverk i kommunen.  

 

6. Hur Jakobsberg folkhögskola arbetar internt med sin vision  

• Varje år bryter Jakobsbergs folkhögskola ner sin vision till en verksamhetsplan.  

• Verksamhetsplanen används som en styrning av verksamhetens och personalens 

arbete.  

 

7. Framgångsfaktorer för Jakobsbergs folkhögskola  

• Resultat från våra utvärderingar och andra kvalitetsmätningar. Se bland annat 

skolutvärdering och ”bildnings”-mätning.  

 


