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Rapport från representanterna i Stiftelsen för kursverksamhet vid
Lunds universitet (Folkuniversitetet)
Salve! Härmed avläggs rapport från undertecknad, Sofia Jörnlid, Ronja Lundgren och
Sara Eriksson.

Bakgrund – Folkis historia och nutid
”Parallellt med framväxandet av nya universitet och högskolor vid 1900-talets
början väcktes tanken på att sprida kunskap från universiteten vidare till
allmänheten. Studenter började arrangera egna studiecirklar för människor som
inte läste på universitetet. Huvudsakligen anordnades kurser och föreläsningar
inom språk, historia och litteratur. Med hjälp av universitet och studentkårer
bildades studieledarföreningar för att samordna verksamheten. 1942 bildades
Folkuniversitetet som fick status som studieförbund 1947. Under 1960-talet
omorganiserades verksamheten till stiftelseform med studentkårerna,
universiteten och Folkuniversitetsföreningen som huvudmän. Folkuniversitetet
består av fem olika stiftelser med säte i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund
och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter
representanter
från
universiteten,
studentkårerna
och
Folkuniversitetsföreningen.”
För att få en övergripande bild av dagsläget kan vi säga att
Folkuniversitetet Syd består av tre distrikt i södra Sverige som förra året omsatte
262 miljoner, hade ett resultat på 4,7 miljoner samt att det inom verksamheten
arbetar totalt 370 människor och vi har cirka 20 000 kursdeltagare. Värt att
notera är att utöver kursverksamhet och projekt så driver stiftelsen även två
förskolor, en grundskola, två gymnasieskolor, en förberedande konst och
kulturutbildning samt ett flertal yrkeshögskoleutbildningar.
Det löpande arbetet
Vi har under året haft 4 (och ett till som kommer i december) styrelsemöten och
ett styrelseinternat. I samband med ett av mötena har vi även varit på
studiebesök vid skolverksamheten på Johannes Hedbergymnasiet i Helsingborg.
Syftet med detta var att få en bättre inblick i verksamheten inför en planerad
sammanslagning av de två i dagsläget särskilda samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga linjerna. Detta är en fråga som diskuterats flitigt under året,
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där vi har landat i ett beslut om att renovera och utöka befintliga lokaler för att
passa den nya verksamheten.
Vi ser fortsatt en stadig ekonomi, dock med en projekterad tuffare tid inför
kommande år men inget att reagera på i någon större utsträckning.
Lundakarnevalen
Det är nog få som i studentvärlden har undgått dramatiken mellan
folkuniversitetet
och
Lundakarnevalen
gällande
karnevalens
studiecirkelsverksamhet. Detta är helt och hållet en operationell fråga och ligger
långt ifrån styrelsens bord vad gäller diskussioner och beslut, men på grund av
ärendes natur blev vi fortfarande informerad längs resans gång.
Representanterna kan bara konstatera att med den information som presenterats
för oss har Folkuniversitetet hanterat frågan på ett bra sätt. Reaktionen kan
tyckas något hård, men det bör också sättas i kontext till att denna typen av
bidrag från regeringen har varit diskuterade och ifrågasatta från vissa politiska
håll. Folkuniversitetsföreningen nationellt är alltså väldigt mån om att det inte
får lov att förekomma några oegentligheter som skulle kunna sätta bidraget i
stort på spel.
Korta vägen
Nyligen gick fristen ut för den nya upphandlingen av ”korta vägen”-projektet.
Korta vägen är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som tjänar till att försöka hjälpa
nyanlända med minst tre års akademisk erfarenhet eller en akademisk examen
att hitta in i det svenska systemet. Detta har tidigare skett i samarbete med Lunds
universitet men kommer fortsatt att drivas med Kristianstad högskola. Detta då
LU i diskussionen inför upphandlingen konstaterat att det fanns för lite för LU
att hämta i denna samverkan i form av pengar och möjligheter.
I dialog med LUS presidium visar sig bilden internt från LUs sida vara
den att en helt enkelt tyckt att projektet fungerat dåligt och därför inte vill
fortsätta. Undertecknad tolkar dock situationen som att projektet inte ansågs
gynnsamt från LUSEs sida (uppdragsutbildning, externa relationer) och att en
från det hållet övertygat ledningen om denna hållning då förhandlingar om att
LU skulle ta över fler moduler i korta vägen strandat.
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Sammanfattningsvis kan i vilket fall som helst konstateras att det är tråkigt att
samarbetet fallerat, förhoppningsvis kommer Folkuniversitet att vinna
upphandlingen ändå tillsammans med Kristianstad högskola istället. LU förlorar
ju dock ett av de mer framgångsrika projekten relaterat till nyanlända, projekt
som i dagens samhällsklimat verkligen behövs.
Övrigt
I övrigt kan vi notera att det från folkuniversitets sida önskats utförligare
beskrivningar om vad rollen som stiftelseledamot innebär, särskilt som student,
då det skiljer sig markant från andra studentrepresentantsuppdrag. Då denna inte
finns i LUS postregister är det något att ta med i en framtida eventuell revidering.
I tjänsten vid tangenterna,
Jack Senften
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