
Strategisk plan 2020-2024

Vision

Marieborg har en framträdande roll i det demokratiska samhällsbyggandet och är den
självklara mötesplatsen för alla som delar vår värdegrund.

Värdegrund

Marieborgs värdegrund vilar på arbetarrörelsens grund av demokrati, solidaritet, jämlikhet,
jämställdhet och alla människors lika värde och rätt.

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.

Uppdrag från huvudmännen

Marieborg ska vara det självklara valet som partner vid utbildningsinsatser och konferensverksamhet.

Marieborg ska 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

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 ökad ojämlikhet, intolerans

och rasism. 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. Behovet av en kritisk granskande medborgare har aldrig varit

större i en tid av fake news och trollfabriker.



Marieborgs folkhögskola ska ha en tydlig gemensam målbild som utgångspunkt för all

verksamhet och för alla medarbetare att förhålla sig till.

Människosyn

Alla människor har lika värde, rätt till frihet och ett meningsfullt liv. Människor vill göra rätt, vill ta
ansvar, vill utveckla sig själva och bidra till omgivningens utveckling. Drivkraft och förmåga att vara
medskapande och påverka sin egen och andras situation ökar med kunskap, medvetenhet och
självkänsla.

Bildnings och kunskapssyn

Lärande är en föränderlig process som växer inifrån människan och handlar om kunskap, erfarenhet,
förståelse, insikt, medvetenhet och förmåga. Lärande utvecklas bäst i samspel mellan människor, där
vi utgår från varje människas förutsättningar och situation. Kunskap förutsätter ett samband mellan
teori och praktik. Bildning är kunskaper och insikter som påverkar hur människor tänker, är och
agerar.

Utvecklingssyn

Människors olikheter är en grundförutsättning för utveckling. Vi ser ständig förbättring och utveckling
som ett naturligt tillstånd, därför är det viktigt att ha kunskap om samt verktyg att handskas med
förändring/förbättring och utveckling.

Övergripande Mål

● 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.

● Verksamheten skall hålla en hög kvalitet i såväl utbildning som övriga verksamhetsdelar.

● Etisk och social mångfald är en resurs som ska tas tillvara. Jämlikhet mellan könen ska

genomsyra all verksamhet, liksom arbetet för att bekämpa alla former av rasism.

● De globala målen inom Agenda 2030 ska genomsyra hela Marieborgs Folkhögskola senast

2020. Det innebär att varje kurs, enhet och verksamhetsområde ska ha ett aktivt arbete med

de globala målen.

● Samtliga deltagare som studerar på Marieborgs Folkhögskola ska ha kännedom om de globala

målen, vad de innebär och hur de kan bidra till en bättre värld. Målet ska uppnås varje läsår,

från och med läsåret 2020/2021.

● Skolan ska erbjuda en eller flera kurser där hållbarhetsfrågor och de globala målen har ett

tydligt fokus genom hela kursen. Kursen/kurserna ska finnas i det ordinarie kursutbudet från

och med läsåret 2020/2021.



Mål för perioden fram till och med 2022

▪ 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.

▪ 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.

▪ Få fler medarbetare som kan bära och utveckla arbetarrörelsens idéer.

▪ Utveckla skolans arbete med internationella frågor och agenda 2030.

▪ Utveckla och stärka vårt samarbete med Norrköpings kommun runt boendestöd

▪ Öka konferensanläggningens och restaurangens kapacitetsutnyttjande.



▪ Fortsatt balans mellan att äga och 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.

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

vecklingsarbete.


