
Strategisk plan 2019-2021 

Marieborgs folkhögskola ska ha en tydlig gemensam målbild som utgångspunkt för all 
verksamhet och för alla medarbetare att förhålla sig till. 

Vision  

Marieborg ska vara den ledande folkhögskolan i Sverige för att ge alla möjlighet att 
tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet 
i samhället. 

Uppdrag/syfte 

� stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
� bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation 

och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
� bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället 
� bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 
� som Arbetarrörelsens folkhögskola verka för att stärka våra medlemmars 

utbildningsinsatser för politiska och fackliga uppdrag och medlemsorganisationernas 
utveckling.. 

 
Värdegrund 
Marieborg värdegrund vilar på arbetarrörelsens grund av demokrati, solidaritet, jämlikhet, 
jämställdhet och alla människors lika värde. 
 
Övergripande mål 
• Verksamheten skall hålla en hög kvalitet i såväl utbildning som övriga verksamhetsdelar. 
• Verksamheten skall präglas av alla människors lika värde och där etisk och social mångfald 
är en resurs som tas tillvara. Jämlikhet mellan könen ska genomsyra all verksamhet. 
• Samverkan mellan Marieborgs olika verksamhetsdelar och på alla nivåer ska vara ett 
kännetecken för skolan.  
• Ledning och administrationen ska styras av utbildningens och verksamhetens behov och 
utmärkas av effektivitet och professionalitet.  
 
 
Vår omvärld 
 
Vi lever i ett allt mer internationaliserat och globaliserat samhälle med många nya möjligheter 
och med ökat välstånd och mångfald, men också att samhället dras isär med ökade 
ojämlikheter. Vi ser ett ökat behov av kunskap för att klara ett föränderligt arbetsliv och 
samhälle.  
Vikten av livslångt lärande för att motverka segregation, arbetslöshet och ohälsa omfattar 
stora grupper i samhället. Behoven att genom folkbildning kompensera kort utbildning eller 
bristande kunskaper i svenska språket är stora. 



 

Uppdrag från huvudmännen 

 

Marieborg vill vara det självklara valet som partner vid utbildningsinsatser och 

konferensverksamhet. 

Marieborg vill vara en mötesplats för idépolitiska samtal, ledarutveckling och studier. 

Marieborgs verksamhet skall främja en samhällsutveckling byggd på solidaritet, jämlikhet och 

alla människors delaktighet samt integration mellan grupper.  

Marieborg skall aktivt bidra till att främja internationalisering, kultur samt hållbar utveckling 

och folkhälsa 

 

Verksamheten 
Fortsatt ambition att nå så stora grupper som möjligt av lågutbildade och de som bäst behöver 

skolans insatser genom att bibehålla volymen av utbildningsplatser och om möjligt öka dessa. 

Fortsatt balanserad utveckling av projekt och traditionell långkursverksamhet syftande till att 

möta olika gruppers behov och att skapa en bred bas för skolans verksamhet. Vidareutveckla 

skolans utbud inom kultur och skapande genom profilkurserna kring teater, film, skrivande, 

textil-design och musik.  

 

 

Konferensanläggning och restaurang   

 

Öka konferensanläggningens och restaurangens kapacitetsutnyttjande. Vidareutveckla skolans 

egna kursutbud mot huvudmännens och organisationernas behov.  

 

 

Boende ensamkommande ungdomar  

 

Driva HVB-boende och stödboende för ensamkommande ungdomar i samverkan med kom-

munen och skapa bästa möjliga förutsättningar för en trygg och utvecklande miljö där 

ungdomarnas bästa står i främsta rummet. I samverkan mellan boende, skola och inte-

grationsinsatser utforma en verksamhet som leder till att ungdomarna etablerar sig i samhället 

och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Organisatoriskt 
Utveckla skolans flexibilitet genom att bibehålla och i vissa delar utveckla och rekrytera ny 

kompetens för att möta verksamhetens behov. Våra lärare ska ha   folkhögskollärarexamen 

eller motsvarande kompetens. Utveckla arbetet med strategiska partnerskap med 

organisationer, myndigheter och kommuner i vårt närområde. Samla verksamheten i Hageby 

och Navestad till en gemensam enhet i Mirum galleria. 

 

Fastigheter 
Fortsatt balans mellan att äga eller hyra lokaler för verksamheten. Strategisk fastighetsplan för 

underhåll och investeringar ska revideras årligen. Marieborg skall i huvudsak ha egen 

personal för att sköta egna anläggningar. Användningen av förnybar energi skall öka bland 

annat genom egen solcellsanläggning. 

 

Mål för perioden fram till och med 2021 

 



 Verka för att språkintroduktion på gymnasienivå blir en reguljär verksamhet på 

skolan. 

 

 Utveckla ”praktiska utbildningar” i samverkan med strategiska partners.  

 

 Vara kända som en resurs och utbildningsalternativ i vårt arbetsmarknadsområde och 

generera utbildningsinsatser i regionen.’ 

 

 Öka andelen studerande som fullföljer sina studier och uppnår behörighet för högre 

studier. 

 

 Vara en attraktiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö för alla medarbetare  

 

 Utveckla skolans kompetens och personalutvecklingsarbete för att möta nya uppgifter 

och behov. 

 

 Utveckla skolans arbete med internationella frågor och agenda 2030. 

 

 Skapa en sund ekonomi med överskottsmål på 3 procent och avsätta medel för ut 

vecklingsarbete. 

 

 

 

För att nå målen bryts strategierna ner i en årlig verksamhetsplan och budget. 

 

 

 
 


