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Kvalitetsgruppen
Kvalitetsgruppen består av representanter från skolkansli, lärarkollegiet, skolassistenter och hälsa &
assistans, således representanter från folkhögskolans samtliga delar. Kvalitetsgruppen leds av
Folkhögskolan biträdande rektor. En fortsatt strävan efter en representation från de olika
yrkeskategorierna inom folkhögskolan är viktig. Kvalitetsgruppens arbete har under året renodlats
och förtydligats så att det numera finns en nedskriven årscykel där gruppens uppgifter har
tydliggjorts.
Pedagogisk grund
Under 2014 har folkhögskolans personal tillsammans arbetat med framtagandet av Furuboda
folkhögskolas pedagogiska grund. Den pedagogiska grunden är en gemensam plattform att utgå ifrån
i personalens arbete både med deltagare och med varandra i personalgrupperna. Den pedagogiska
grunden handlar om Furubodas grundläggande och gemensamma utgångspunkter i arbetet, och
innehåller ett antal pedagogiska verktyg att använda. Den pedagogiska grunden syftar bland annat
till att skapa en kontinuitet i arbetet, men även att visa på de kompetenser som finns i folkhögskolan.
Deltagarråd
På Furuboda Folkhögskola finns ett deltagarråd bestående av representanter för de olika kurserna.
Under året har en lärare agerat koordinator med målet att deltagarrådet ska kunna agera på egen
hand. På deltagarrådets möten tas saker som deltagarna anser vara viktiga upp.
Skolråd
Skolrådet är ett sätt att tydliggöra kopplingen mellan styrelse och folkhögskola/deltagare och
infördes på prov inför läsåret 2013/2014. Skolrådet är nu permanent, och två representanter från
Deltagarrådet träffar ledamöter för styrelsen inför varje styrelsemöte. På dessa träffar har
Deltagarrådets representanter möjligheter att framföra sina åsikter till styrelsen och diskutera
relevanta frågor.
Fritidsaktiviteter
På Furuboda Folkhögskola anser vi att en meningsfull fritid är betydelsefullt för den enskilde
individen. Vi har av den anledningen valt att ha en anställd fritidssamordnare samt schemalagt ett
flertal av Assistentkursens praktiska moment på folkhögskolan. På Furuboda finns vidare en aktiv
idrottsföreningen som kontinuerligt ordnar aktiviteter för Furubodas deltagare.
Enkätverktyg
Vi fortsätter arbetet som vi påbörjade 2013 med det nya enkätverktyget Defgo. Verktyget innebär att
vi på ett mer precis sätt kan bearbeta de deltagarenkäter vi genomför, och på så sätt få fram
relevantare information om hur deltagarna upplever våra kurser.
Deltagaruppföljning
Från och med våren 2014 erbjuds samtliga deltagare som avslutar sina studier på Folkhögskolan att
vara med i vår deltagaruppföljning. Efter 6 och 18 månader efter avslutad skolgång kontaktas de
deltagare som gett sin tillåtelse för att ge sin syn på vad tiden på folkhögskola betytt för dem. Denna
information ska användas för att anpassa och förbättra folkhögskolans verksamhet.

Biblioteksöversyn
Under året har vi påbörjat en översyn av utbudet av böcker och tidskrifter på folkhögskolan. Detta är
ett pågående arbete som syftar till att förbättra relevansen på de böcker och tidskrifter vi erbjuder
våra deltagare. Deltagarna kommer även fortsättningsvis ha tillgång till ett stort bokutbud då inköp
av läs/surfplattor planeras. Detta kan även sägas gå i linje med den inkluderande pedagogik som vi
arbetar med på Furuboda.
Hållbar utveckling
Under våren 2014 ordnade folkhögskolan två öppna föreläsningar med tema hållbar utveckling.

Kvalitetsgruppens återkommande arbetsuppgifter / Årscykel
Maj och december:
Deltagarenkäter.
Januari och augusti
Genomgång av hemsidan samt kvalitets- och policydokument. Uppdateringar, justeringar och
förbättringar.
Översyn av Här&Nu-underlag och utvärderingsunderlag inför varje läsårsstart.

Mars
Kvalitetsredovisning.

Juni
Utvärdering enligt Folkbildningsrådets sju kriterier.

