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Mötets öppnande  
 
Lite om läget (AP): Litet speciella förhållanden, men att vi i alla fall håller på rutinerna, 
och litet övning att även köra skolrådet på distans då all undervisning också är på 
distans. Det finns ett protokoll från förra mötet med i Teams. 
 
Mötesordförande: Ingen ger sig till känna. AP tar på sig att vara det vid detta möte. 
 
Föregående protokoll: 
Cecilia Har några invändningar kring formalia.  

  
Gamla frågor: 
Vykortstävlingen: Cecilia- Den kom av sig. Frågan är om den ska bli av eller ej? AP: Vi 
har inget emot att köra på, frågan är hur vi ska administrera och marknadsföra den. 
Det behövs att lärarna är med på det hela och hjälper till att stödja. TR har en tanke 
att Cecilia gör en liten film och att vi länkar det så att vi kan nå ut till folk. Cecilia: Det 
kan vi ta ställning till efteråt. Cecilia pratar med TR efter mötet hur vi går vidare med 
det, detaljerna. Cecilia tar med de andra i vykortsgruppen. AP tycker att det är bra för 
skolsammanhållningen om den blir av trots alla problem. 



 

 
Nya frågor  
 
Ekonomi  
AP: Administrativ avgift och en materialavgift. När det gäller den adm. Avgiften som är 
samma för samtliga kursdeltagare på helfart. Vi halverar den avgiften från vecka 12 till 
skolavslutning. När det gäller materialavgiften som är olika för varje utbildning så är 
kurssamordnarna tillfrågade. Fritidsledarna mestadelen av kostnaderna är redan 
intecknade (resan till Romme). AK kanske halveras under denna tid. Mera direkta 
besked för varje kurs kommer.  
 
Internatet  
AP: Internatet har varit öppet men rummet disponeras till dess man säger upp 
rummet. Har man inte gjort det är man fortfarande betalningsansvarig för rummet.  
 
Avslutningen  
AP: Hur blir det med resten av terminen och avslutning. Fram till den 15 maj 
distansundervisning. Fortfarande samma rekommendation från FBR. Varje måndag 
klockan 10 skolans krisgrupp möte. På måndag 27/4 fattas beslut om vad som händer 
efter 15 maj.  
Avslutning: Om inte mer än 50 personer - Frågan har gått ut till kurssamordnarna hur/ 
om fysisk avslutning. Det viktiga är att det blir en avslutning. Hur tar man sig till 
skolan. Frågorna får lösas kursvis. Gemensam avslutning känns avlägset med tanke på 
förutsättningarna. Vi vet inte just nu. 30 - 40 personer på skolan kan man ju i a f ta in. 
Cecilia- Vi måste avvakta riktlinjerna och lösa efterhand. Ev. sprida ut avslutningarna 
kursvis över flera dagar. Per: Man måste ju ändå åka upp och städa ur rummet.  
 
 
Övriga anmälda frågor vid mötet 
Projektår/ konst: Cecilia: Många vill ha tillgång till ateljén. AP: Vi släpper inte in fler än 
fyra till sex personer pga rekommendationer från FHM. FBR dispens att ha fysisk 
undervisning, det är begränsat antal dock. Cecilia- tar kontakt med Ulf Stålhandske för 
information kring möjlighet till ateljéplats för projektåret. 
 
TR: Ta tillfället i akt att fråga om verktyget Teams funkar? Fritidsledarna, Allmän kurs 
och MOLP svarar att det fungerar bra.  
 
Det har fungerat på projektåret. AP: För alla har det varit en rivstart (även pedagoger 
och övrig personal). Bara någon vecka efter beslut var cirka 90% av folkhögskolorna 
omställda till distansundervisning. Det visar på folkhögskolans flexibilitet. Tidvis har 



 

även närvaron blivit bättre. TR- det här förändrar världen för all framtid. En hybrid av 
digitala och fysiska möten. Det går att träffas rent socialt digitalt också. TR undrar om 
det ska fixas en social mötesplats även för de studerande i Teams. Det bejakas från 
skolrådet. Det finns ett stort behov av att även umgås utanför det rent studiemässiga. 
Även om vi går tillbaka till det fysiska så kommer dessa digitalverktyg att kunna 
användas. Alla stora pandemier har inneburit förändringar.  
 
Mikael Govani: Fråga om intyg kommer att utfärdas som vanligt vid skolavslutning?  
Ulf E svarar ja på den frågan.  
 
Nästa möte: Onsdag 20 Maj kl.11.30 
 
Mötesledare: Mikael Govani, Allmän kurs. 
 
 
 
 

 

 


