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Kursverksamhet och projekt

Under 2023 kommer inriktningen fortsatt att vara att i så stor utsträckning som
möjligt rikta våra insatser mot våra prioriterade grupper av lågutbildade och
människor med språkliga, sociala eller funktionella hinder.

Marieborg skall under 2023 genomföra 16700 deltagarveckor inom ramen för
kursverksamheten och projekten fördelat på nedanstående.
Utifrån tilldelad statsbidragsram genomföra 15200 deltagarveckor i allmän och
särskild kurs.
Genomföra 400 deltagarveckor på uppdrag av Samordningsförbundet.
Med Svenska från dag 1 medel genomföra 100 deltagarveckor för Ukrainska
flyktingar.

I nära samarbete med Arbetsförmedlingen genomföra 1000 deltagarveckor inom
ramen för studiemotiverande folkhögskolekurs (smf) vid en tilldelning av 80
deltagarplatser.
Arbeta med profilering av kursutbudet kring internationalisering, hållbarhet,
demokrati, kultur. Anpassa andelen SVA-kurser utifrån minskad efterfrågan. Hitta nya
målgrupper tex seniorer för att säkra våra tilldelade veckor.
Söka projektmedel till utbildningar för att kompensera nuvarande regeringens
minskade statsbidrag. Leta samverkan med tex kriminalvården, Stadsmissionen och
behandlingshem.

Kurs och konferensverksamhet

Under 2023 kommer vi att ta emot dagkonferenser och i samarbete med närliggande
hotell konferenser med övernattning.
Marieborg skall under året uppnå en beläggning på konferensverksamheten och kök
med 3000 dagkonferens- deltagare.

Uthyrning till kommunen- flyktingboende

Marieborg ska under året hyra ut minst ett våningsplan på Kursgården till Norrköpings
kommuns flyktingboende.
Skapa en nära interaktion mellan skola och boende i nära samverkan med kommunen.



Internat

Den fortsatta satsningen på specialkurser samt bostadsmarknaden kräver att vi har ett
stort antal internatplatser för att möta våra studerandes behov.
Driva ett internatboende som har en kapacitet att ta emot minst 95 boende.  Vi har en
ambition att öka antalet aktiviteter och samkväm på kvällar och helger. Både genom
uppmuntran av de boendes initiativ och i samverkan med ABF. Aktiviteter kan vara :
odling, föreläsningar, musikkvällar, hantverk, film osv.

Huvudmännen
Marieborgs folkhögskola vill arbeta med arbetarrörelsens och medlemsorganisationernas
medlemmar för att stärka dem i deras uppdrag att förändra samhället och utveckla
folkrörelserna. I dialog och samarbete med huvudmännen utveckla kursverksamhet och
verksamhet för att möta deras behov.
Vara en resurs och samarbetspart för huvudmännens ledar- och strategiutbildningar.
Genomföra kurser kring arbetsmiljö i samarbete med LO och ABF.
Fortsätta samarbetet med ABF genom att strukturerat planera gemensamma
verksamheter under året. Det kan vara inom områden som internatboende och
aktiviteter, facklig/politiska studier och närvaro i socioekonomiskt utsatta områden.
Bjuda in våra huvudmän till en strategisk diskussion med sikte på valet 2026.

Utvecklingsprojekt
Skolan verkar i en ständigt föränderlig miljö och att fortsatt leta nya vägar att
utveckla verksamheten och finna samarbetspartners är nödvändigt.

Olof Palmes internationella center.
Fortsätta vårt internationella utvecklings och biståndsprojekt med Womens Free Legal
Aid Association, WFLA A i Turkiet.
Delta i FSOs hållbarhetsprojekt ”Min story”
Fortsätta med utbildningen för våra lärare inom området Arbetarrörelsen och våra
huvudmän.
Delta i ett nytt ”FAMN” projekt tillsammans med FBR
Utveckla vårt samarbete med samordningsförbundet
Utveckla vårt kluster inom kultur med ytterligare en estetisk kurs.
Ta fram en styrelseportal.



Marieborgs folkhögskola skall vara aktiva i arbetet
med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen

Frågor kring hållbarhet och klimatförändringar har kommit att bli vår tids ödesfrågor.
Det är av stor vikt att personal och deltagare på Marieborgs folkhögskola har kunskap
kring hur skolans strategier med hållbarhetsfrågor ser ut. Marieborgs uppdaterade
hållbarhetsplan ligger som grund.

Folkhögskolan en strategisk partner
Marieborg ska tillsammans med Östergötlands bildningsförbund fortsätta arbetet för
att ta rollen som strategisk partner för region Östergötland och dess kommuner i deras
utvecklingsarbete enligt kommunala och regionala utvecklingsplaner.

Fastigheter
Den långsiktiga plan som utarbetats för underhåll och investeringar i skolans
fastigheter pekar ut ett antal angelägna områden för de kommande åren.

Prioriterat under 2023 är fortsatt uppfräschning av våra internat och göra smarta
miljöinvesteringar så som solcellsanläggning.

Ekonomi

Under 2023 vända ett negativt resultat och anpassa vår verksamhet inför våra nya
förutsättningar med sikte på ett plusresultat 2024.


