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VARFÖR FINNS VI TILL?

STRATEGI 

VI AGERAR företrädare 
och gemensam röst för 
finländska folkhögskolor för 
att genomföra bildnings-
mässig jämställdhet och 
livslångt lärande, samt stärka 
förutsättningarna för folk-
högskolornas verksamhet. 
Föreningen är tvåspråkig och 
främjar samarbete mellan 
finsk- och svenskspråkiga 
folkhögskolor. 

VI PÅVERKAR den 
offentliga diskussionen 
och beslutsfattandet 
samt gör folkhögskolor-
nas verksamhet känd.  
Vi stöder folkhögskol- 
rörelsens bildnings- 
uppgift som är uppbyggd 
av mångfald och olika  
tankesätt samt förstärker 
enhetligheten i folkhögskol- 
rörelsen.

SKY-FFF är en gemensam intresseorganisation för alla folkhögskolor som verkar i Finland. 

FÖRENINGENS TJÄNSTER 
främjar folkhögskolornas 
förnyelse och utveckling. 
Föreningen deltar i nordiskt 
och internationellt sam- 
arbete.

VÅRT MÅL är att  
folkhögskolan är en 
känd och uppskattad  
utbildningsform som  
har en betydande roll i 
uppbyggandet av  
kunskap, bildning och 
välfärd i det finska  
samhället.

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RF  



STRATEGI 

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RF  

VÅRA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

PÅVERKANDE

	Vi deltar proaktivt och 
tar initiativ i samhällelig 
påverkan och lagstiftnings-
projekt.

	Vi har ständig och tät  
kontakt med myndigheter 
och riksdagen.

	Vi påverkar tillsammans 
med våra intressenter.  
Vi engagerar medlems- 
organisationer i påverkans- 
arbetet.

	Vi gör utbildningsmöjlig-
heterna i folkhögskolorna 
kända.

FÖRNYANDE

	Vi förutser ändringar i  
folkhögskolornas  
verksamhetsmiljö och 
framtida uppgifter.

	Vi förstärker folk- 
högskolornas personals  
kompetens.

SAMMANFOGANDE

	Vi är i ständig interaktion 
med folkhögskolefältet.

	Vi främjar utbyte av 
kunskap mellan folk- 
högskolorna.

	Våra medlemstjänster 
förstärker enhetligheten 
inom folkhögskolrörelsen.

	Vi främjar en god för-
valtning och enhetliga 
handlingssätt i folk- 
högskolorna.

HÅLLBAR

	Vi har en god och del- 
tagande styrelse som  
har viljan att upprätthålla 
och utveckla folkhögskol-
rörelsen.

	Vi tillämpar god  
förvaltning.

	Vi agerar öppet och  
inkluderande.

	Vi har en kunnig,  
engagerad och väl- 
mående personal och 
stabil ekonomi.



STRATEGI 

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RF 

STRATEGISKA TEMAN/PRIORITERINGAR

FOLKHÖGSKOLOR  
ÄR NYSKAPANDE 
 OCH HÅLLBARA

Folkhögskolorna är experi-
mentella och utvecklande 
läroanstalter som förnyar 
samhället. Med sin verksam-
het främjar folkhögskolorna 
en hållbar framtid och  
skapar förutsättningar för  
nyskapande lärande och upp-
levelse av ett meningsfullt liv. 

Folkhögskolornas viktigaste 
redskap är bildnings- 
pedagogik och gemenskap 
som bidrar till förnyelse av 
samhället och individen. 

FOLKHÖGSKOLOR HAR 
VÄLKÄNDA UPPGIFTER

Folkhögskolorna har en betydande 
roll i uppbyggandet av bildning 
och välfärd i det finska samhället. 
De hjälper människan att nå sin 
fulla potential. Folkhögskolor vill 
ta sig an nya utbildningsuppgifter. 
De positionerar sig starkare som 
en del av det finska utbildnings-
systemet. Folkhögskolor erbjuder 
ett alternativ, de kompletterar och 
stöttar det finländska utbildnings-
systemet. Folkhögskolorna är med 
om att höja utbildningsnivån i  
Finland. Folkhögskolorna och 
deras uppgifter är välkända och 
uppskattade.

FOLKHÖGSKOLOR  
FRÄMJAR MÖJLIGHET  
TILL LÄRANDE FÖR ALLA

Folkhögskolornas utbildning  
främjar lika möjligheter till bildning 
och samhällelig deltagande för alla. 
Vi finns till för att var och en skulle 
få söka ett gott liv med hjälp av 
lärande, oavsett varifrån man  
kommer eller vart man är på väg till. 
Folkhögskolornas utbildning främjar 
ett välmående civilsamhälle,  
demokrati och samhällsfred.  
Viktiga redskap på folkhögskolorna 
är handledning och ett genuint 
möte med den studerande.

FOLKHÖGSKOLE- 
NÄTVERKET ÄR 
STARKT

Folkhögskolorna har goda för-
utsättningar för sin verksam- 
het och för att utföra sina 
uppgifter. Folkhögskolorna 
har de resurser som är nöd-
vändiga för att utföra sina 
uppgifter samt förutsättningar 
att utvecklas och förnyas. 
Det nationella folkhögskole-
nätverket förblir starkt och 
livskraftigt. Folkhögskolornas 
verksamhet är vida känd och 
folkhögskolorna är aktiva i 
olika nätverk. 



STRATEGISKA  
PRIORITERINGAR

INFO

Folkhögskolan är en känd och uppskattad utbildningsform som har en betydande roll i uppbyggandet av  
kunskap, bildning och välfärd i det finska samhället.

Folkhögskolor främjar  
möjlighet till lärande för alla

Folkhögskolor är  
nyskapande och hållbara

Folkhögskole- 
nätverket är starkt

Folkhögskolor har 
välkända uppgifter

VÅRT MÅL 

FÖRNYANDE

SAMMANFOGANDE

HÅLLBAR

PÅVERKANDE



STRATEGIA 

MED HJÄLP AV FÖLJANDE  
UTVECKLINGSMÅL GÖR VI STRATEGIN 
TILL VERKLIGHET (2023–2026) 

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RF 



MED HJÄLP AV FÖLJANDE UTVECKLINGSMÅL GÖR VI STRATEGIN TILL VERKLIGHET (2023–2026)

	Vi påverkar aktivt den offentliga  
diskussionen om framtid och bildning.

	Vi påverkar att folkhögskolor har  
uppgifter som förnyar samhället och  
förstärker folkhögskolors förnyelse-
förmåga. Vi gör aktivt framtidsarbete 
tillsammans med våra medlemmars 
folkhögskolor och intressenter. Vi förut-
ser ändringar i verksamhetsmiljön och 
identifierar folkhögskolors nya uppgifter.

	Vi förstärker folkhögskolpersonalens 
kunnande i den gröna och digitala 
omställningen. Folkhögskolorna kommer 

att ha en plan för hållbarhet år 2025  
och medel att minska koldioxidavtrycket. 
Vi modellerar folkhögskolornas hand- 
avtryck utifrån den sociala hållbarhetens 
perspektiv.

	Vi skapar partnerskap tillsammans med 
samhälleliga aktörer och med hjälp av 
dessa partnerskap uppbyggs välfärd på 
en ekologiskt hållbar och socialt rättvis 
grund.

	Vi utvecklar bildningspedagogik med 
hänsyn till förnyande lärande, menings-
fullt liv och gemenskap. Vi stöttar 

utvecklingen av digitala färdigheter  
så att den främjar den pedagogiska  
verksamhetskulturen i folkhögskolorna.

	Våra projekt främjar folkhögskolornas 
förnyelseförmåga och utvecklandet av 
bildningspedagogik och gemenskap. 

PRIORITET: 

FOLKHÖGSKOLOR ÄR NYSKAPANDE OCH HÅLLBARA

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RF 



	Vi deltar aktivt i diskussionen om  
bildning och för fram bildningens  
betydelse för uppbyggandet av ett 
meningsfullt liv.

	Vi gör folkhögskolornas utbildningar 
kända. Vi bidrar till att göra folk- 
högskolornas utbildningar kända och 
erkända i anda läroanstalter, i arbets- 
livet och som en del av det finska  
utbildningssystemet.  

	Vårt påverkansarbete stärker folk- 
högskolors utbildningsuppgifter och deras 
ställning i det finska utbildningssystemet.

	Vi bidrar till att folkhögskolors utbildning- 
ar främjar smidiga övergångar i livet och 
på väg framåt på utbildningsvägen.

	Vi etablerar utbildningen Folkhögskole- 
året för läropliktiga tillsammans med 
folkhögskolorna. Vi följer och utvecklar 
dess påverkan. Genom att göra utbild-
ningen bättre känd ökar vi antalet 
studenter. Vi påverkar förstärkningen av 
finansiering.

	Vi stärker folkhögskolornas roll på  
högskolevägen. Vi genomför ett försök 
till en utbildning avsedd för unga vuxna 

som förbereder för högskolestudier,  
och utarbetar en modell för permanent 
verksamhet. Vi påverkar finansieringen.

	Vi tar hand om att folkhögskolors 
utbildningar är väl synliga i digitala 
handledningstjänster. 

MED HJÄLP AV FÖLJANDE UTVECKLINGSMÅL GÖR VI STRATEGIN TILL VERKLIGHET (2023–2026)

PRIORITET: 

FOLKHÖGSKOLOR HAR VÄLKÄNDA UPPGIFTER

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RF  



	Vi förstärker folkhögskolornas roll som 
vägvisare för främjande av ett menings-
fullt liv, delaktighet, demokrati och 
samhällsfred. 

	Vi bidrar till att alla invandrare skulle  
ha möjlighet att lära sig språk och 
integrera sig i Finland. Genom vårt 
utvecklings- och kommunikationsarbete 
bidrar vi till att den utbildning som 
folkhögskolorna erbjuder invandrare är 
omfattande och utvecklas med hänsyn 

till ändringar i verksamhetsmiljön. Vi 
påverkar finansieringen av utbildningen 
och lagstiftningsprojekt som har med 
studenternas uppehälle att göra. 

	Vi främjar folkhögskolornas möjligheter 
att ta hand om att alla skall ha möjlighet 
att lära sig baskunskaper och framtids- 
kunskaper samt uppleva ett meningsfullt 
liv med hjälp av bildning.

	Vi påverkar reformen av det  
kontinuerliga lärandet och stärker  
folkhögskolornas färdigheter att delta  
i reformen. Tillsammans med folk- 
högskolorna utformar vi helheter som 
tjänar vuxna som är i arbetslivet och 
som hotas av arbetslöshet. Vi stöttar  
folkhögskolornas nätverksarbete och 
skapandet av partnerskapsstrategier.

MED HJÄLP AV FÖLJANDE UTVECKLINGSMÅL GÖR VI STRATEGIN TILL VERKLIGHET (2023–2026)

PRIORITET: 

FOLKHÖGSKOLOR FRÄMJAR MÖJLIGHET TILL LÄRANDE FÖR ALLA 

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RF 



	Vi bidrar till att finansieringen för 
folkhögskolorna är förutsägbar och tar 
hänsyn till skolornas komplexitet. Vi 
bidrar till en utbildningslagstiftning som 
utvecklas förutsägbart och tar hand om 
att folkhögskolorna är med i centrala 
utbildningspolitiska reformer. Vi för 
vidare behov för lagstiftningsändringar 
upptäckta av våra medlemmar. 

	Vi främjar folkhögskolors förnyelse- 
förmåga i övergången till en tid  
efter coronaepidemin. Vi följer folk- 
högskolornas vitalitet och utveckling  
av verksamhetsförmåga.

	Vi främjar riktlinjer för god praxis i  
efterlevnaden av regleringar. 

	Vi förstärker enhetligheten och  
gemenskapen inom folkhögskolrörelsen. 
En ständig interaktion med folkhögskole- 
fältet är grunden för vår verksamhet.  
Vi främjar utbyte av kunskap och  
gemensamt lärande mellan  
folkhögskolorna.

	Vi förstärker den gemensamma  
identiteten genom att öka kännedom 
om folkhögskolorna. Fram till 2025 har 
folkhögskolornas varumärke tagits i  

bruk i flera av folkhögskolorna. Vi 
utvecklar folkhögskoleförvaltningen för 
att främja gemensamma tillvägagångs-
sätt, bildningspedagogik och gemenskap. 

	Vi förstärker partnerskapet med  
folkhögskolornas upprätthållar- 
organisationer.

MED HJÄLP AV FÖLJANDE UTVECKLINGSMÅL GÖR VI STRATEGIN TILL VERKLIGHET (2023–2026)

PRIORITET: 

FOLKHÖGSKOLENÄTVERKET ÄR STARKT

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RF 
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