INRIKTINING OCH VERKSAMHETSPLANERING 2017

Eftersom jag ännu har så kort erfarenhet av Furuboda kan jag inte i lämna en fullständig
Verksamhetsplan. Många projekt och uppdrag känns fortfarande oklara och ekonomin i
verksamheten är jag ännu inte helt insatt i. Däremot har jag tillsammans med kollegor sett många
besparings- och utvecklingsmöjligheter.
Det är omöjligt att enbart spara sig ur trängda ekonomiska situationer utan man måste också
utvecklas in i framtiden därför består detta av både utvecklings- och besparingsplaner.
Här har jag listat på några områden som vi planerar att arbeta med det kommande året:


Vi bör snarast skaffa 90-konto eftersom detta ger trovärdighet för insamling till
organisationen. Det planeras i början på 2017.



Insamling och medlemsvärvning i strategiskform är ytterst viktigt att komma igång med
snarast. Det är rimligt att tro att många människor vill bidra ekonomiskt till Furubodas
överlevnad och verksamhet. Redan under hösten kommer första insamlingsbrevet gå ut.
Men för att komma upp i större volymer av insamling så måste man göra en långsiktig plan
tillsammans med kompetent personal.



Stärka kommunikationen externt bl a genom Hemsida Facebook ev instagram, twitter helst
även med pressmeddelande och opinions artiklar.



Samverkan med andra folkhögskolor för att påverka myndigheter, SPSM och
Folkbildningsrådet etc.



Tillsammans med andra Folkhögskolor nominera en ledamot till RIOs styrelse



Gör en genomlysning av sparmöjligheter inom IT, assistans, Folkhögskolan,
reception/vaktmästeri, etc Hittills har vi börjat mest konstruktivt med assistentsidan, IT,
skolan samt Kompetenscenter och Föreningsforum. Snart följer Vaktmästeriet, reception
mm Kommande besparingar beräknas först kunna genomföras inpå andra halvåret 2017.



Bevaka besparingar genom pensionsavgångar



Arbeta för att långsiktigt stärka folkhögskoledelarna i Malmö och Kristianstad. Allmänkurs,
Svenska från dag 1, etablering, SMF och ev möjligheter att bedriva SFI bör undersökas.



Se över nya möjligheter för utbildning av lärarassistenter och personliga assistenter.
Eventuellt samarbete med kommuner i Östra Skåne alt västra Skåne. Man skulle t ex kunna
ha en utbildning för ”skolassistent för elever med särskilda behov”,
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-09/efterfragat-yrke-far-utbildningar



Söka Yrkeshögskola för vår befintliga assistentutbildning i Yngsjö. Detta skulle innebära att
deltagarveckor so nu är låste i Yngsjö kan frigöras till annat.



Söka Arvsfondsprojekt för att stödja uttrycksmöjligheter genom ljud och musik för de som
annars har svårt att uttrycka sig. Detta kommer att göras i samverkan med Kristianstad
museum.



Undersöka möjligheten att flytta ”stöd och matchning” i Kristianstad. Tanken är en lokal
eventuellt i Näsby där det finns ett uppdämt behov av denna verksamhet.



Se över framtiden för konferensgården eftersom HVB hemmet sagt upp sig inför 2018.



Se över Furuboda Idrottsförening.

Jenny Anderberg 2016-10-20

Varje människa är unik och omfattas av samma mänskliga rättigheter.

