Verksamhetsidé

Om Mötet med våra Deltagare – Värnamo folkhögskolas
verksamhetsidé

a. genom dilemmahandledning (år 1)
b. genom lektionsbesök där besökt lärare bestämmer vad besökande lärare ska observera (år 2)
c. genom klassrumsobservationer enligt särskilt observationsschema (år 3)
Viktigt är att strukturera det kollegiala lärandet så att det blir evidensbaserat.

Vår vision

Värnamo folkhögskola ska möjliggöra att deltagare och personal växer och utvecklas på ett hållbart och hälsosamt
sätt för individ och samhälle. Vår skola ska erbjuda ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud som speglar
omvärldens och individens behov. Möten mellan personal och deltagare ska stimulera till livslångt lärande och utveckling till aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare.

Vår idé om Mötet

Under studietiden vill vi att våra deltagare möter en mångfald människor i genuina möten. Varje deltagare behöver
bli sedd och känna sig trygg för att kunna ta till sig undervisningen fullt ut. Vi ser ett utvecklande möte mellan pedagog och deltagare som själva undervisningens kärna för att stimulera alla att nå sin fulla potential, vilket illustreras nedan. Där framgår också hur viktig skolans organisation är för att stödja Mötet.
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Till Värnamo Folkhögskola är alla välkomna. Alla våra
deltagare ska stimuleras till att nå så långt som möjligt
i sitt lärande. Vi ser på våra deltagare som nyfikna och
villiga att lära sig och det är vår uppgift att förstärka
dessa drivkrafter. Vi vill att våra deltagare ska få bildning för livet och fungera som aktiva samhällsmedborgare.

Vår vetenskapliga grund

All undervisning ska utgå från vetenskaplig grund. Vår grund
utgår ifrån formativ bedömning, hälsa och rörelse för fysiskt
och psykiskt välmående, samt kollegialt lärande. Lärare ges
möjlighet att utveckla undervisningen utifrån aktuell forskning.

1. Bedömning för lärande. Varje deltagare ska få möjlighet att utveckla sin fulla potential. Genom att använda
sig av bedömning för lärande (även kallat formativ bedömning) i all feedback som läraren ger deltagaren
som utgår från fyra frågor:
a. Vad? Framgår det i feedbacken vad deltagaren kan?
b. Vad? Framgår det i feedbacken vad deltagare behöver utveckla?
c. Hur? Framgår det i feedbacken hur skolan/läraren ska hjälpa deltagaren att utvecklas?
d. Hur? Får deltagaren tips genom feedbacken om vad deltagaren själv kan göra för att utvecklas?
2. Hälsa och rörelse för välmående och hjärna. Värnamo folkhögskola är en hälsofolkhögskola. Vi utgår från
WHO:s hälsodefinition men har valt att i vårt arbete fokusera på:
a. fysisk rörelse

Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete

Den övergripande tanken med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete är att utveckla vårt arbete så att våra deltagare
får en så god utbildning som möjligt. Det är viktigt att bygga vidare på tidigare erfarenheter. Därför är det viktigt
med en tydlig struktur i arbetet. Vår struktur bygger på att mål formuleras för varje nytt läsår och nya aktiviteter för
att nå målen. Arbetet bygger på analys av tidigare läsårs resultat och inklusive de enkäter som görs både på skoloch kursnivå. Kvalitets- och utvecklingsarbete följer arbetslagets arbete under läsåret och en större halvtidsavstämning görs i samband med årsskiftet. Därutöver görs två mittermins uppföljningar i respektive arbetslag för att se
om genomförda förändringar ger önskat resultat. I slutet av läsåret lämnar varje arbetslag in en kvalitetsrapport. Då
genomförs också en lärandefestival så goda exempel lyfts fram. I början på nästa läsår genomförs oppositionssamtal där ett annat arbetslag ger konstruktiv feedback på kvalitetsrapporten. Därefter omformuleras mål och aktiviteter. På så vis kan man se kvalitets- och utvecklingsarbetet som en uppåtgående spiral.

Vårt medarbetarskap

Värnamo Folkhögskola har stora förväntningar på våra deltagare. Vi tror att alla kan lära sig och utvecklas. Samma
förväntan och tro ligger på alla som arbetar i organisationen. Som anställd på Värnamo Folkhögskola är ditt primära uppdrag att se till att våra deltagare ges så goda förutsättningar för sitt lärande som möjligt. Det är viktigt att du
samarbetar med övrig personal på enheten och i förekommande fall med personal på andra arbetsplatser.
Du ska vara väl förtrogen med verksamhetens mål och prövar olika vägar för ett nå en högre måluppfyllelse. I ditt
uppdrag ingår att du tillsammans med det arbetslag du tillhör, samverkar för att ständigt utveckla våra utbildningar.
Det görs till stor del genom samverkan och genom att våga dela med sig och ta till sig lyckade exempel.
Du behandlar givetvis alla deltagare, personal och samarbetspartners med respekt. I det ingår att ta till sig förbättringsförslag som kommer löpande, genom den stora skolenkäten som fylls i två gånger per år eller de kursutvärderingar som görs i slutet av varje delkurs.

Vår ledarskapsfilosofi

Ledarens primära uppgift är att leda arbetet med ett demokratiskt synsätt. En god ledare ska skapa varierande och
tillfredsställande förutsättningar för sina medarbetare, därför är det av största vikt att din relation till dina medarbetare är öppen och professionell.
Ledarskapet ska präglas av en balans där dina medarbetare känner tillfredsställelse och motivation och där konstruktiv kritik och uppskattning är vanliga inslag i ditt uppdrag. Som ledare ska du tillvarata den professionella kunskap som finns inom verksamheten och förvalta den med gott omdöme.
Ledaren ska lyssna och visa intresse för sina kollegors åsikter. Ledaren måste ställa krav på sina medarbetare utifrån de mål och syften som finns för verksamheten. Som ledare måste du ha ett helhetsperspektiv när du i dina visioner för framtiden spanar in de trender och växlingar som sker inom den organisation där ni tillsammans arbetar.

Våra kärnvärden
•

Det utvecklande Mötet

b. hälsosam kost

•

En positiv människosyn

c. att skapa samhörighet och trygghet

•

Undervisning baserad på vetenskaplig grund

•

Hälsa som sammanhållande tema

•

Höga förväntningar och delaktighet

3. Kollegialt lärande. När pedagoger och andra yrkesgrupper i skolan arbetar som ett lärande kollektiv så gynnar det lärandet för skolans deltagare. Det kollegiala lärandet dels kontinuerligt i arbetslagen och genom
lärande samtal tvärgrupper och dels i ett rotationssystem som pågår i tre år för att sedan börja om igen:

Dessa kärnvärden ger oss en stabil grund att stå på.
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