Ädelfors folkhögskola
verksamhets- och bildningsidé
Ädelfors folkhögskola är mer än skola.
Vi är en skola för alla.
Vi delar arbetarrörelsens värderingar.

Verksamhetsidé







Ädelfors folkhögskola är ett folkbildnings- konferens- och kulturcentrum för alla i
det livslånga lärandet.
Vår verksamhet ska bidra till att stärka och utveckla demokratin.
Vi vill göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom politiskt, fackligt, kulturellt
eller annat ideellt arbete.
Vi vill utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i
samhället.
Vi vill bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Vår verksamhet består av följande områden:












Allmänna kurser
Särskilda kurser
Korta kurser
Yrkesutbildningar
Yrkesförberedande utbildningar
Samverkanskurser
Konferenser
Sommarkurser
Uppdragsutbildningar
Kulturaktiviteter
Hotell/vandrarhems - och restaurangverksamhet
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Verksamhetsmål
Vi vill att
 alla deltagare och gäster ska vara nöjda med sin vistelse på skolan.
 alla deltagare ska, efter utbildning, vara väl förberedda för att gå vidare i livet.
 uppdragsgivare ska vara så nöjda med vårt arbete att de gärna anlitar oss
fortsättningsvis.

Hur når vi målen?
Genom att
 eftersträva att tillmötesgå alla gästers och deltagares behov och önskemål.
 ständigt utveckla och anpassa verksamheten.
 kontinuerligt utvärdera och kritiskt granska vår verksamhet.
 omgående följa upp klagomål och åtgärda problem.
 alla beslut och åtgärder baseras på fakta.

Kännetecken
Ädelfors folkhögskola kännetecknas av
 Kvalitet i stort och smått
 Hög kompetens
 Omtanke om deltagare och gäster
 Hög servicenivå
 Miljötänkande
 Flexibilitet
 Mångfald, jämlikhet och jämställdhet

Bildningsidé
Ädelfors folkhögskolas bildningsidé ska bidra till att






stärka människors självkänsla
ge demokratisk bildning
utjämna utbildningsklyftor
bredda intresset för kultur
öka intresset för att delta i samhällsutvecklingen
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Människosyn
Vi anser att
 människan är född fri och i grunden god
 människan är unik och äger rätten till sitt eget liv
 människan är utvecklingsbar och förändringsbenägen
 människan är beroende av social gemenskap
 människan är empatisk och ansvarstagande
Alla ska våga
 misslyckas och börja om igen
 visa osäkerhet och sårbarhet
 driva frågor
 säga det jag tänker
 göra det jag säger
utan rädsla för repressalier, att stötas ut eller betraktas som besvärlig

Kunskapssyn
Varje enskild människa måste utifrån egna värderingar avgöra vilken kunskap som är viktig
och ska själv ha möjlighet att uppsöka, analysera och kritiskt granska ny information.

Vi anser att
 människor ska ges möjlighet att värja sig mot att bli ett redskap för andra
människor.
 människor ska ges möjlighet att ta vara på sina rättigheter och aktivt påverka sin
egen utveckling.
 människor ska ges möjlighet att bli medvetna om sin roll i ett globalt perspektiv.
 människor ska stärkas i frågor som gäller fred, frihet och rättvisa.
 människor alltid ska ta avstånd från våld och förtryck.

Samhällssyn




Ädelfors folkhögskola ska verka för ett ökat intresse för samhällsfrågor och aktivt
delta i samhällsdebatten.
Vi ska verka för ett hållbart samhälle och aktivt arbeta för ökad mångfald,
integration och jämställdhet.
Folkbildningens frihet ger stora möjligheter att agera oberoende av etablerade
system och maktstrukturer.
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Våra medarbetare
Personalmål





Ädelfors folkhögskolas personal är den främsta resursen för att uppnå skolans mål.
Personalen är medskapande, kunnig, välmotiverad och ansvarstagande.
Vi har ett positivt tillåtande klimat som synliggör alla.
Personalen ska känna sig trygg och våga säga sin mening.

Hur når vi målen?
Genom att
 ha en öppen och prestigelös kommunikation
 ständigt kompetensutveckla personalen
 värna om en god samverkan och arbetsmiljö
 skapa ett motiverande arbetsklimat och en god psykosocial miljö.
 satsa på aktiv personal- och friskvård
 arbeta med ett tydligt och aktivt ledarskap

Ekonomi
Resultatmål




Ädelfors folkhögskola ska ha en god ekonomi för att säkra en långsiktig utveckling.
En egen god ekonomi innebär trygghet såväl för deltagare, gäster, medarbetare
och ägare.
Företagets eget kapital och dess soliditet ska bibehållas eller förbättras.

Hur når vi målen?
Genom att
 upprätthålla en effektiv organisation och en ekonomisk medvetenhet
 erbjuda konkurrenskraftiga utbildnings- och konferenstjänster
 ständigt söka nya lösningar och utveckla verksamheten
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