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Regionala utvecklingsdelegationen

Profilering Värnamo folkhögskola
Värnamo 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 Värnamo folkhögskola.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Ola Lundmark
Regional utvecklingsdirektör
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Profilering Värnamo folkhögskola
Värnamo folkhögskola har viljan att profilera sig som en skola som har
verksamhet som genomsyras av folkhälsa. Vi vill utvecklas så att folkbildning och
folkhälsa går hand i hand vilket är ganska naturligt då flera målsättningar stämmer
överens. Vi vill skapa gynnsamma förutsättningar för varje individ att ta egna
beslut för ett gott liv och en god hälsa. Det bygger på: demokrati, delaktighet i
samhället, sociala förutsättningar, miljö, fysisk aktivitet, matvanor, droger och
kultur.
Idag har Värnamo folkhögskola kurser som alla har möjligheten att förstärka och
utveckla den verksamhet man idag har till att bli ännu bättre på folkhälsoområdet.
Vi gör detta också för att:
- få en tydligare identitet som Landstingsskola
- öka attraktionskraften för skolan
- öka sammanhållningen mellan personal och deltagare, även mellan
kurserna.
Utgångspunkten är Landstinget i Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i ett
attraktivt län”.
Skolans övergripande mål är att ha våra deltagare i fokus, arbeta genom
folkbildning och vara en bra arbetsplats.
För att framgångsrikt kunna förstärka Värnamo folkhögskolas folkhälsoprofil
krävs att våra målsättningar är väl förankrade hos alla i personalen. Det måste
avsättas tid och resurser för att under kommande år arbeta in den.
Vi behöver vidta en mängd aktiviteter t.ex. kompetensutveckling, marknadsföring,
samverkan med andra aktörer och aktiviteter för våra deltagare.
Mål för läsår 2013-14
- En arbetsgrupp för profileringsarbetet startas och börjar arbeta
- Minst två aktiviteter per termin för våra deltagare
Önskat läge om fem år
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Om fem år vill vi vara en attraktiv skola som är känd för sin kvalité på
utbildningar, boende och mat. Då är vi kända för att vi arbetar med folkhälsa och
folkbildning.

Ola Lundmark
Regional utvecklingsdirektör

Caroline Brun
Rektor Värnamo Folkhögskola

