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Regionala utvecklingsdelegationen

Profilering Sörängens folkhögskola
Sörängens folkhögskola har arbetat fram ett styrdokument för profil och inriktning
av skolan.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsdelegationen föreslås besluta
att anta förslaget till profilering för Sörängens folkhögskola

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Ola Lundmark
Regional utvecklingsdirektör
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Profilering Sörängens folkhögskola
Ett av statens fyra syften med folkbildningsarbete är att: ”Bidra till att bredda
intresset för kulturlivet”. Regional utvecklings flerårsplan poängterar att möjlighet
till utbildning är viktig för regionens utveckling. Tillsammans med övriga
verksamheter inom landstinget utgår Sörängen från en gemensam verksamhetsidé
”Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ
region.”
I samband med att mål- och verksamhetsplanen 2009 antogs beslutades även att
anta en kulturprofil på Sörängens folkhögskola. Sörängens kulturprofil är viktig
eftersom den ger skolan en kompass och identitet. Detta behövs i det framtida
arbetet med utbildningar och innehållet i den övriga verksamheten.
Sörängens folkhögskola har idag ett kulturmål som är nedbrutet i sju delmål:
 Skolan deltar i det lokala kulturlivet
 Alla elever skall erbjudas flera olika kulturarrangemang under läsåret
 Elevers arbete marknadsförs i närområdet
 Skolan stödjer elevers intresse av att bilda kulturföreningar på skolan
 Skolan ska vara en mångkulturell arena
 Stimulera till läsning
 Skolan medverkar i lokala kulturföreningar
Framtida 5 – årigplan med kulturprofilen
Sörängen vill arbeta med att:





Utveckla special områden inom kulturprofilen med hög kvalitet
Ett mer aktivt arbeta med den avsiktsförklaringen gällande djupare
samarbete med SMOT.
Öka samverkan med kulturhus/bibliotek/studieförbund främst i Nässjö
och Eksjö regionen.
Kompetenshöjande aktiviteter för samtliga pedagoger inom
kulturområdet.
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Vårda de kulturella värden som finns i Sörängens omgivning och
fastigheter.
Erbjuda olika kulturella arrangemang till elever på skolan
Öka den mångkulturella arenan

För att utveckla och vidare utveckla vår kulturprofil krävs en flexibel organisation
med lyhördhet för nya och gamla kulturella yttringar. En ständig dialog med
elever och övrig personal kring kulturbegreppet. God kvalitet på våra utbildningar
och kulturarrangemang som i sin tur leder till en god marknadsföring bland
kulturintresserade individer. Värna och vårda våra vackra byggnader och
naturområdet kring skolan. Välkomna mångkulturella inslag i all verksamhet.
På så sätt kan vi bli en känd kulturbärande folkhögskola med tre huvudmål;
Kunskap, Kultur och Service, samt arbeta vidare med vår vision:
Sörängen – en mötesplats för lärande och skapande

Ola Lundmark
Regional utvecklingsdirektör

Sofia Rosen
Rektor Sörängens folkhögskola

