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Bilaga 2 
 

Löftadalens folkhögskolas organisation 
 
Löftadalens folkhögskolas organisation har till syfte att öka medbestämmandet och 
möjligheten till inflytande hos all personal och därmed bli en mer professionell skola och 
verka för verksamhetens bästa. Organisationen arbetar mot att stärka och utveckla 
demokratin, vilket också är ett av statens syften med folkbildning1.  
 

 
 

Figur 1: Översikt över Löftadalens folkhögskolas organisation 

 
Chefer och ansvariga 
Rektor 
Har övergripande ekonomiskt, personal-, deltagar-, verksamhets-, planerings- och 
utvecklingsansvar. 
 
Biträdande rektor 
Tillfördordnad rektor vid rektorns frånvaro. Har ansvar för personal och budget som rör 
bland annat deltagarstödsarbetet, samt för säkerställande av rutiner och policys. 
                                                           
1 Prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning. 
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Avdelningschef administration 
Har ansvar för personal och budget inom projekt och administration. Säkerställer 
rapportering till bland annat Folkbildningsrådet.  
 
Avdelningschef kost 
Har verksamhets-, personal- och budgetansvar för skolans restaurangverksamhet.  
 
Avdelningschef teknik 
Har fastighetsansvar, samt ansvar för budget och personal inom service. 
 
Funktionsansvarig för skolans deltagarstödsarbete 
Ansvarar för kurativt arbete, deltagarstödsarbete, drogförebyggande arbete samt 
disciplinära åtgärder såsom avskiljningar. Ansvarar även för att uppdatera skolans 
studeranderättsliga standard årligen. 
 
Utvecklingsledare 
Samordnar utvecklingsprocesser, temadagar och internationellt arbete. 

 
Projektledare 
Ansvarar för och samordnar längre och kortare projekt. 
 
Samordnare 
Samordnare har till uppgift att medverka i skolgemensam planering, t.ex. temadagar eller 
andra gemensamma aktiviteter, och i skolans utvecklings- och marknadsföringsgrupper. 
En samordnare kan representera en eller flera utbildningar, och är länken mellan det 
skolgemensamma och utbildningen/-arna.  

 
Kursansvarig 
Har till uppgift att leda, planera och samordna kursens innehåll och upplägg i samråd med 
arbetslaget. Uppdraget ska rymmas i tjänsten, är tidsbegränsat och förordnandet sker på 
ett eller två år, med eventuell förlängning. Kursansvariga tar beslut efter samråd med 
ansvarig chef. 
 
Kortkursledare 
Kortkursledare ansvarar för att planera och leda kortkurs, och deltar i planerings- och 
uppföljningsmöten med avdelningschefen för administration. Kortkursen kan vara förlagd 
under läsåret (kväll/helg) eller under sommaruppehållet. Arbetet med kortkurs kan ske 
tillsammans med annan personal.  
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Internatansvarig 
Ansvarar för internatets rumsfördelning, upprättande av hyreskontrakt, boendeinformation, 
samt för internatgemensamma ytor (t.ex. kök, tvättstuga). Internatansvarig kallar till 
internat- och boendemöten, och deltar i servicegruppsmöten. 
 
Beredskap 
Löftadalens folkhögskola har en beredskapstelefon med telefonnummer 072-083 94 83, 
som används vid akuta händelser utanför kontorstid. Beredskapen roterar mellan rektor, 
biträdande rektor och avdelningscheferna för administration respektive teknik. Den som 
har beredskap ansvarar för att svara i telefonen när som helst på dygnet, samt att 
samordna eventuella insatser för att lösa situationen. 
 
 

Fasta arbetsgrupper 
Chefsgrupp 
Chefsgruppen består av skolans chefer. Gruppen fattar beslut som rör ekonomi och 
personal. 

 
IT-råd 
IT-rådets uppgift är att samordna, planera och hantera IT-strategiska frågor inom 
verksamheten, på uppdrag av ledningsgruppen som också är beslutande. IT-rådet 
fungerar som länk mellan skolan och regionen. I IT-rådet ingår biträdande rektor 
(sammankallande), skolans IT-ansvarige, administratör, samt förvaltningens IT-ansvarige. 
 
Ledningsgrupp  
Skolans ledningsgrupp består av chefer och funktionsansvariga på skolan. Dess uppgift är 
att arbeta med omvärldsanalys, beredande av årlig verksamhetsplan, systematiskt 
kvalitetsarbete, och årlig risk- och konsekvensanalys. 
 
Lärararbetslag 
Varje arbetslag består av de lärare som undervisar på kursen och har till uppgift att 
planera, utföra och utveckla pedagogisk verksamhet. 
 
Marknadsföringsgrupp 
Marknadsföringsgruppens syfte är att planera och samordna skolans 
marknadsföringsinsatser för att optimera dessa. Sammankallande är marknadsföraren.  
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Utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgruppen har till syfte att fungera som samordningsgrupp för skolans olika 
utvecklingsprojekt/-områden, på uppdrag av ledningsgruppen. Utvecklingsledaren leder 
gruppen och samordnarna ingår. Gruppen är inte beslutsfattande, utan rapporterar till 
ledningsgruppen som tar beslut. 

 
Servicegrupp 
Servicegruppen består av personal från administration, kök, städ, vaktmästeri och 
internatansvarig. Gruppen samordnar servicen kring skolans verksamhet.  
 
 

Lokal samverkan 
Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar 
Det direkta medarbetarinflytandet sker på arbetsplatsen genom bland annat 
medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar (APT). APT ska inte enbart handla om 
enkelriktad information utan är medarbetarnas forum för direkt inflytande på verksamhet 
och arbetsförhållanden. Avsikten är att alla ska medverka från idé till beslut. 
 
Lokal samverkansgrupp (LSG) 
Det representativa inflytandet sker i den lokala samverkansgruppen (LSG). I LSG ingår 
arbetsgivarföreträdare, fackliga företrädare och arbetsmiljöombud. Arbetet leds av rektor, 
som även är ansvarig för att relevanta frågor samverkas.2 
 
Deltagarråd 
Deltagarrådet utgörs av valda representanter från varje utbildning. Gruppen har i uppgift 
att samla upp deltagarnas idéer och intressen genom regelbundna klassråd, samt att 
kanalisera frågorna till berörda chefer och personal. Deltagarrådet deltar i 
ledningsgruppsmöten en gång per månad. Deltagarrådet är en viktig del av folkhögskolans 
arbete med demokrati och deltagarinflytande. 
 

                                                           
2 Se Region Hallands samverkansavtal Samverkan Halland 


