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2020 – ett år med särskilt fokus på Demokrati – trodde vi! 
2020 ett år med särskilt fokus på Demokrati skrev vi i vår verksamhetsplan och då visste vi 
inte att detta skulle bli skolans märkligaste år. Pandemin har präglat detta år.  
 
Ett intensivt år på många nya sätt. Studerande har fått ställa om ett par gånger från 
undervisning i salar på Helsjön till undervisning på Zoom hemma eller här. Vårt internat har 
varit igång både vår och hösttermin. 
Lärarna fick också vandra mellan distans, när- och klassrumsundervisning.  
Vi har blivit otroligt bra på Zoom! 
 
Servicepersonalen har fått korttidsarbete långa perioder under året, vilket lett till att vi fått 
arbeta på andra sätt än vi vanligtvis gör. 
Styrelsen har haft många extra insatta styrelsemöten, då vi behövt fatta ekonomiska beslut 
för att kunna klara ekonomi. 
 
Vart tog fokuset på demokrati vägen? 
Det fanns kvar. Vi har under hela året funderat på hur kan vi i dessa pandemitider ha med 
så många som möjligt i våra beslut. De studerande har varit aktivare än vanligt i kursråd 
och studeranderåd.  Styrelsen har, som tidigare sagts, sammanträtt oftare. Både service 
och pedagogisk personal har varit delaktiga i besluten hur vi hanterar situationen. 
Idéerna har flödat kring hur vi pandemi säkrar Helsjön. 
 
De grupper i samhället som inte fullföljt sina studier eller står långt från det svenska 
samhället möter vi på Allmän kurs. Vi har fått ge kunskap till att kunna och vilja ta ansvar 
för sitt eget liv såväl som att vara en aktiv samhällsmedborgare. Då är det glädjande att vi i 
år har gjort 60 % av våra deltagarveckor på Allmän kurs. 
 
Tidigt under pandemin skapade vi tre begrepp som varit viktiga hela detta år: 
Håll avstånd, Håll tider och Handhygien. Vi har klarat oss bra ifrån smitta på skolan och  
vi tror att uthålligheten i våra H:n har varit framgångsrikt. 
 
Trots eller kanske beroende på pandemin har vår tillströmning till de utbildningar vi 
erbjudet detta år varit stor. Vi har gjort en överproduktion på 11 %. Behovet av att få tänka 
nytt och mötas har varit större när vi kan mötas fysiskt och kanske karantän får oss att 
fundera över hur vi skall gå vidare i våra liv. 
 

          Rektor Lise-Lotte Wallin 
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Verksamhetsidé 
Helsjön folkhögskola vilar på 

• stiftelsens ändamålsparagraf  

• statens mål för folkbildningen.  
 

”Västsvenska Stiftelsen för kyrklig folkhögskola har till ändamål att i Västsverige 
upprätta folkhögskola och driva dess verksamhet på evangelisk-luthersk grund och i 
väst-svensk kyrklighets anda samt i den mån så kan ske, jämväl genom andra åtgärder 
på samma grund och i samma anda arbeta för främjandet av kyrkligt liv.” 
 

"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning 
för personlig utveckling och delaktighet i samhället." 
 

Vision 
Helsjön vill vara en miljö i vilken den enskilda människan får möjlighet att vara den hon är 
och växa i riktning mot det hon kan bli. 
 

Strategiplanför 2018-2022 
Vi omsätter vår verksamhetsidé i en strategisk plan utifrån tre begrepp - andlighet, 
hållbarhet och kunskap. Allt vi gör på Helsjön ska främja dessa begrepp.  
Detta betyder för oss: 

• Andlighet - en tydlig förankring i Svenska kyrkan och därför öppenhet för människor 
med olika bakgrund och för att tro och andlighet utvecklas och dess former förändras 
över tid. 

• Hållbarhet - i bemärkelsen ekologisk, ekonomisk, social och andlig hållbarhet i 
samverkan. 

• Kunskap - en erfarenhetsbaserad kunskap där kursdeltagare tillsammans med lärare 
och andra bildar sig och utvecklas. 

 

Helsjöns huvudsakliga verksamhet är folkhögskola, vid sidan om den driver Helsjön en 
kursgård. Kursgården skall stärka folkhögskolan och präglas av samma mål och värderingar 
som folkhögskolan. 
 

Vi har valt att organisera vår folkhögskoleverksamhet i fyra områden. 

Basen Fördjupning Utveckling Korta kurser 
Basen är våra långa kurser 
som finns på Helsjön och 
fyller vårt internat eller i 
vår filial.    

Kurser som utgår ut basen 
och har ett fördjupnings- 
perspektiv. Kurser pågår 
under längre tid.  

Helsjön har ett inriktningsmål 
att satsa på hållbarhet, ett 
engagemang som finns i vår 
historia och vårt miljötänk.  

Utgår ur vår bas och våra 

huvudmäns behov. 

Här finns följande kurser Här finns följande kurser Här finns följande kurser Här finns följande kurser 
Allmän kurs (minst 15 %) 
Basåret Envis 
Musiklinje 
Bibellinje 
Kyrkans grundkurs 

Bibelskola ABeSe  
Bibelskola för daglediga 
Ung resurs  
Att vara kyrka 
Seniorfolkhögskola      

Odlarkursen 
SFI i Varberg 
Lärarassistentutbildning 
  

Kyrkvärdskurser 
Kyrkvaktmästarkurser 
Tro och Liv 
SKU ledarutbildning 
Katekumenatskurs m.fl. 
Konserter m.fl. 
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Styrelsen 
 

Styrelsens arbete under 2020 
I år har styrelsen haft betydligt fler styrelsemöten än vanligtvis. Styrelsen har haft 9 proto-
kollförda möten varav ett var styrelsedygn som blev ett tvådagars zoommöte.  
 

Varje år träffas styrelsen och personalen till en gemensam studiedag.  Detta hanns med före 
nedstängningen. Den 20 jan hade vi en styrelse/personaldag med temat demokrati. Ulf 
Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet föreläste för oss. Ulf utmanar och 
stimulera oss – som arbetar inom folkbildningen i hur vi kan utveckla och befrämja 
demokratin. Hur fostrar vi goda samhällsmedborgare? På eftermiddagen delade Rozbeh 
Aslanian, författare, tidigare studerande på Helsjön, sina erfarenheter från tiden på Helsjön 
och ytterligare perspektiv på demokrati.  
 

Styrelsens beslutade inriktning för 2020 

Som grund för styrelsens inriktning ligger de tre begrepp som finns i vår strategiplan för 2018-
2022 – andlighet, hållbarhet och kunskap. Utifrån detta vill styrelsen för 2020 särskilt lyfta 
fram nedanstående utvecklingsområden: 

• Inkludering; i vår vision står att alla "får möjlighet att vara den hon är och växa i riktning 
mot det hon kan bli". Vi behöver arbeta med hur vi inkluderar alla, dvs personal, styrelse, våra 

studerande och gäster. Hur möter vi varandra och andra? Processmodellen Regnbågsnyckeln är en 

metod för aktivt arbete med mångfald och öppenhet som är lämplig i detta arbete.  

• Helhet; Helsjön har utvecklats snabbt de senaste åren och vi behöver arbeta med 
Helsjön som en helhet. Idag har vi verksamhet på flera geografiska platser med många olika typer 

av kurser.  Vi behöver arbeta med ledningsfrågor, struktur och kommunikation på ett sätt som gör att 
alla - medarbetare och förtroendevalda - får en gemensam helhetsbild av Helsjön. 

• Bibelskola "Både &"; Arbeta med att lansera och förankra vår nya Bibelskola "Både &". 
Vi behöver under våren satsa på möten i församlingar, kommunikation och marknadsföring. 

• Gemensamma rum och aktiviteter; Skapa meningsfulla gemensamma rum och aktiviteter både ute 

och inne, i det yttre och inre för studerande. Denna inriktning är kvar sedan 2019 då vi behöver fortsätta 
med detta skapande av olika forum för mänsklig samvaro.  

  

Så blev det 
Många fysiska möten uteblev detta år och därmed mycket av de beslutade inriktningarna. 
Ett gemensamt rum har skapats under året, påskyndat av Covid-19, och det är ett utegym.  
Bibelskola ”Både &” valde vi tidigt att inte lansera detta år. Att starta upp något nytt kräver 
mycket kontakter och samtal.  
Helheten har vi arbetat med genom att se över ledningsstrukturen. Tyvärr har vi haft svårt 
att samla all personal till olika möten detta år. Sista stora mötet vi hade med alla var 
styrelse/personaldagen i januari. 
Inkluderingen har vi utmanats i detta år när mycket av undervisningen har skett på Zoom.  
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Basen 

 

Allmän kurs 
 

Helhet och samhällsansvar 
På allmän kurs arbetar vi utifrån en kunskapssyn som utgår ifrån att människan är en helhet. 
Livslångt lärande, självförtroende och medvetenhet om individ och omvärld är viktiga inslag i 
undervisningen. Teman som jämställdhet och jämlikhet, hälsa, miljö, etik, demokrati och 
samhällsansvar är återkommande. Dessa saker har vi lyft fram i temadagar och 
ämnesöverskridande arbeten, men ännu viktigare ser vi att vårt kontinuerliga arbete med 
detta i under ordinarie lektioner har varit. Detta i våra olika kurser såväl som i veckovisa 
samlingar i klasserna.    
       Vi har utgått från och arbetat för att stötta våra studerandes samhällsansvar och deras 
vilja att upptäcka, lära och påverka. Under 2020 har vi i våra olika kurser studerat andra tider, 
andra kulturer och minoriteter för att få en spegelbild att bryta vår egen verklighet mot. Vi har 
förlagt lektioner till kapellet för att ge en konkret bild både av andliga perspektiv och skolans 
svenskkyrkliga identitet. Vi har fördjupat oss i uttrycksformer som konst och retorik för att få 
en bättre förståelse för det vi ser omkring oss men också för att öva förmågan att själv uttrycka 
sig och påverka sin omvärld. Samtal och diskussioner får alltid stort utrymme under våra 
lektioner eftersom de är en omistlig del av dessa processer.  
       Skolan som helhet har under 2020 fortsatt arbetet med att lyfta fram Agenda 2030, och 
ovanstående har varit en del av att tillämpa, gestalta och belysa de teman som ingår där. 
 

Hälsa 
Vårt hälsoarbete mötte oväntade utmaningar i och med Coronapandemin, men vi har 
konstaterat att det är fullt möjligt att bedriva såväl idrottsundervisning som tillvalet Friluftsliv- 
och hållbarhet över skärm. När pandemiläget tillåtit har vi också kunnat genomföra andra 
satsningar som succéartade friluftsdagar och tillkomsten av ett utegym. En positiv följd av 
pandemin har varit att de studerande själva på ett tydligare sätt än innan har reflekterat kring 
hälsa och mående och fått upp ögonen för till exempel vikten av att komma ut och röra på sig.  
       Att vi under hösten fick en ny kurator på plats, något vi vill uttrycka tacksamhet över. Det 
har varit till stor hjälp för oss och våra studerande. 
       
Språkstöd och språkutbyte  
Inför hösten 2020 prövade vi möjligheten att öppna ett särskilt språkspår för sökande med 
bristfälliga svenskkunskaper. Vi såg dock ej att vi hade ett tillräckligt underlag av sökande för 
att göra denna satsning. Istället har vi tagit fram en handlingsplan för hur vi arbetar med 
språkstöd för de studerande vi redan har, samt infört undervisning i Svenska som andraspråk 
på schemat. Vi har också fört ett tydligt och frekvent samtal kring hur vi kan jobba 
språkstärkande i våra olika ämnen och utbytt erfarenheter kring detta. 
       Vad gäller vårt utbytesprojekt i japanskakursen så är vår planerade resa uppskjuten tills 
vidare, men utbytesprojektet har fortsatt i form av seminarier på nätet. 
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Coronapandemin 
Att under långa perioder hålla undervisningen på distans har på många sätt varit en utmaning 
både för oss och våra studerande. Men vi har lärt oss oerhört mycket längs vägen, både av 
vararandra och av utomstående, och i dialog med våra studerande har vi kontinuerligt 
utvärderat och utarbetat gångbara koncept. I denna process har de studerandes inflytande 
över den dagliga undervisningen ökat, och vi ser också att de när det gäller inlärning har fått 
en ökad medvetenhet kring vad de behöver och mår bra av.  
       Att bara mötas över nätet med de begränsningar detta innebär upplever vi har krockat 
med folkhögskolans pedagogiska förhållningssätt där mötet är oerhört centralt. Visst kan vi 
mötas även via datorn, men det har inneburit ett stort arbete för oss att prova ut arbetssätt 
och modeller för undervisningen som både fungerar bra online och upprätthåller 
folkhögskolans idé.  
       Sammantaget har 2020 varit ett år som präglats starkt av den pågående pandemin, och 
stundvis har det varit en brant uppförsbacke. Men vi har fått lära oss mycket nytt och vi har 
utvecklats som pedagoger, och det har varit en glädje att få söka vägen framåt tillsammans 
med våra studerande. 
 

Två studerande röster kring studier i pandemin: 
Mycket har hänt efter ett helt år på 
Helsjön. Mycket bra saker men också en 
del mindre bra, både i skolan och 
utanför men det är ju precis så livet ser 
ut. Jag har fått lära känna en ny sida av 
mig själv som jag inte hade någon 
aning om fanns. Jag har samlat på mig 
erfarenhet av saker jag aldrig tidigare 
reflekterat över och jag har fått lära 
känna personer jag aldrig vill tappa 
kontakten med. 
 
Jaguelin Adverlin 

Men om man nu endast ska se till skolan så 
har förvånansvärt många lektioner varit bra 
anpassade, relativt enkla upplägg, bra 
kontakt med lärare och framförallt tagen 
med en proportionerlig lättsamhet som 
stunden kräver. Även fast enskilda individer 
presterar bättre än andra och möjligen även 
bättre än vanliga fall så känns det som 
innehållet på lektionen, kunskapen så att 
säga inte är lika innehållsrik. Så från ett 
akademiskt perspektiv så blir kunskapsnivån 
försämrad. 
Jerker Thyrén 

 

  



 10 

Basåret i Göteborg 

Detta läsår har för alla sett mycket annorlunda ut, så också för Envis. I början av läsåret hade 

vi inga restriktioner. Vi gjorde bl.a. studiebesök på världslitteraturhuset i Gamlestan och 

besökte Bergsjöns bibliotek.  

Rörelse och hälsa på schemat innebar bland annat träning på ett närbeläget kvinnogym i 

Familjebostäders lokaler, besök av fysioterapeut/hälsoinspiratör från stadsdelen.  

Catena, samarbetsprojektet med stadsmissionen var igång med sin första grupp, ca 15 

personer från Envis med arbets- och dataträning. Lärarna besökte deltagarna på sina 

arbetstränings- och praktikplatser till glädje för både deltagare, anordnare och lärare. 

Under terminens första månader fortgick möjlighet att prata och träna svenska med hjälp av 

volontärer, både under några av veckans lektioner samt i onsdagseftermiddagarnas 

språkverkstad/språkcafé och kvinnogrupp 

Svenska språket genom musiken på schemat, med musikpedagog från Bergsjöns församling 

fick läggas om vid flera tillfällen till mindre grupper, större lokal, byte av dagar. Denna under-

visning pågick under en del av terminen innan restriktionerna också satte punkt för sången. 

Teman som kost och hälsa och utomhuspedagogik kunde dock fortsätta liksom mycket av det 

vanliga undervisningsinnehållet.  

När pandemin var ett faktum påbörjade vi direkt en omorganisering av deltagares och lärares 

schematid och upplägg. Deltagarna kunde fortsätta komma till undervisning varje dag vilket 

var värdefullt. Vi gav direkt uppdaterad information om coronaviruset, laminerade info-lappar 

sattes upp på viktiga strategiska platser. Info om att tvätta händerna, stanna hemma vid egna 

eller familjemedlemmars symtom. Information på deltagarnas hemspråk togs fram. Mycket 

tid åtgick att kontinuerligt möta deltagarnas oro och frågor. 

 I mars tillkom nya studerande som fick bilda en egen undervisningsgrupp. 

Antal studerande inför höstterminsstarten var ca 55 stycken. 

Terminen inleddes med att lägga om schemat för att i möjligaste mån anpassa verksamheten 
enligt de rådande rekommendationerna gällande Coronan. Vi delade upp deltagarna i 6 
grupper. Varje grupp hade två timmars lektioner två gånger i veckan och utöver det läxarbete.  

 

Blomarrangemanget gjordes till utställ-
ningen i kyrkan under Kulturveckan i 
höstas. 
 

Efter novemberlovet hade smittläget 

förvärrats och omorganisation krävdes 

ännu en gång. Nu skulle varje grupp vara 

på plats i lokalerna endast vid ett tillfälle i 

veckan. 

I december kom nya, hårdare 

restriktioner från Folkhälsomyndigheten, 

vilket på nytt påverkade vår verksamhet.  
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Från att ca 24 studerande hade varit på plats samtidigt i lokalerna, var vi nu tvungna att halvera 

det antalet och dela upp dem i grupper om 6 personer. Mycket tid under hösten gick åt till 

omläggning av schemat och deltagargrupperna och det skapade också en stress hos 

deltagarna och personalen. 

Nu ser vi fram emot det nya verksamhetsåret med tillförsikt och hoppas på att snart kunna 

möta studerande på heltid i skolan och att verksamheten får en chans blomma ut än mer. 

Smakprov på dikter som studerande skrivit under ett tema under hösten: 
Solen skiner.                             

Segelbåten åker till havet.             

Våg, stilla                                            

och mousserande havsvågor 

- Sy 

 Vinternatt.                                                  

Månen lyser på jorden under vinternatten.                         

Stjärnor gnistrar.                                             

Skog och gran som täcks med snö.                            

Taket täcks med snö 

- Lin                

 

   

Musiklinjen 
 

Detta mycket annorlunda och märkliga år har dominerats och till stor del styrts av Corona 
pandemin. Under våren gick hela skolan över till distansundervisning och i rekordfart fick vi 
lära oss Zoom. Musiklinjens teoretiska ämnen fungerade på distans men de praktiska var svåra 
att genomföra på ett bra sätt och t e x all ensembleverksamhet och körsång fick läggas ner 
helt och hållet. Några av studenterna tappade helt motivationen när det blev digitalt och från 
att ha haft en nästan hundraprocentig närvaro gick det inte att få kontakt med dem 
överhuvudtaget. Därför kändes det extra bra och viktigt när vi i juni åter igen kunde samla hela 
klassen fysiskt och ha två intensivdagar med ensemblespel, konsert och inspelning. Vi fick 
också en fin skolavslutning tillsammans. Även sökningarna till läsåret 20/21 skedde digitalt och 
detta gick över förväntan. De sökande fick skicka in filmer och de prov som inte kunde 
genomföras digitalt gjordes i samband med skolstarten. Intervjuer skedde via Zoom och i 
augusti hade vi en klass med sjutton studerande i ettan och fem i tvåan. Inför höstterminen 
förstärktes vårt musiklärarkollegium med en ny lärare på 80 % i ämnena gitarr, ensemble och 
gehör. 
Flera åtgärder gjordes under hösten för att motverka smittspridning t e x användes aulan 
mycket som undervisningslokal, personliga mikrofonskydd och plexiglasskydd m. m.  Förutom 
körsång i helklass så lyckades vi hålla i gång all undervisning fysiskt enligt ursprungsschemat 
och konserterna genomfördes digitalt.  
 
Ett av årets huvudmål var att satsa mer på clinics (seminarie), gästföreläsare, konsertbesök 
utifrån och studiebesök m. m. Allt detta fick ju ligga nere i år men framöver hoppas vi kunna 
satsa mer på fram för allt gästföreläsare och clinics vilket också vid ett flertal tillfällen har 
kommit som önskemål från de studerande. Det är viktigt för verksamheten att det kommer in 
extern erfarenhet, kunskap och inspiration. 
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Inkludering och helhet 
Vi fortsätter att jobba med att alla känner sig inkluderade, behövda och viktiga för 
verksamheten. Inställningen är att utgångspunkten i undervisningen är studenterna, deras 
behov och önskemål. Vi har försökt att tillgodose dem så långt det går utan att ge avkall på 
den musikaliska och konstnärliga nivån. Det har blivit extra tydligt i år när det gjorts så mycket 
inspelningar att detta tekniska område till stor del domineras av killarna. Vi måste här arbeta 
ännu mer aktivt för att detta område ska bli mer jämställt och släppa fram tjejerna. 
Ett annat mål inför det här året var att satsa på att hitta linjeöverskridande projekt och 
aktiviteter t e x ett par världskulturdagar som kombineras med musiklinjens världsmusikvecka 
men p g a smittrisken blev vi i stället tvungna att göra allt för att få linjerna att mötas så lite 
som möjligt. Vi satsar i stället på att genomföra detta projekt nästa år. Likaså hoppas vi att det 
gemensamma och viktiga ämnet rörelse och hälsa snart kan få komma i gång igen. 
 
Årshjulet 
Januari/februari: PR-spelningar under vecka 5 och 6 på Rytmus i Göteborg, Marks gymnasium, 
De La Gardiegymnasiet i Lidköping och Donnergymnasiet i Göteborg. Det sistnämnda ville 
starta ett samarbete med vår musiklinje vilket pandemin satte stopp för men vi hoppas kunna 
återuppta detta framöver.  
Februari: Musikcafé på skolan 
Mars: Lunchkonsert i Göteborgs Domkyrka i vecka 11 
Juni: 2 ensembledagar, konsert och inspelning 
September: Internt musikcafé på skolan 
Oktober: Livestreamad höstkonsert på skolan. I år var inte aulan fylld till bristningsgräns utan 
publiken bestod av ett tiotal åhörare. Desto fler såg och hörde konserten via datorskärmen.  
November: Låtskrivningsprojekt 
December: Årets luciatåg var helt och hållet anordnat och instuderat av de studerande på 
musiklinjen. Förutom ett liveframträdande för personal och ett fåtal studenter spelades det 
även in och såldes till företag. Pengarna var avsedda för en extern slutkonsert. 
22 december sändes en förinspelad julkonsert. Solistiska inslag blandades med ensemble-och 
körmusik 

     
     Valborgshälsning       Ensemblekonsert i juni                   Luciatåg i december 

 

Bibelskola Både & 
 

Längtan och behovet av en bibellinje var fortsatt stort och en skolpräst anställdes och hann 
precis börja sitt arbete då pandemin kom och många av dennes arbetsuppgifter som  försvann. 
Ledning och styrelse insåg att det inte var möjligt att starta en ny kurs under året. 
Teologgruppen har arbetat med material inför lansering hösten 2022.  
Inriktningen på Bibelskola Både & är hållbart liv, lokalt och globalt, med Kristus i centrum. 
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Kyrkans grundkurs 
 

Kyrkans grundkurs, för församlingsanställda och de som funderar på kyrklig tjänst, är sedan 
länge en uppskattad mötesplats för kristen tro och kristet liv – och hur vi lever det tillsammans, 
i församlingen. Många sökande även till läsåret 2020-21. Kursen startade med 23 studerande. 
Gruppen hann träffas fysiskt två gånger innan vi gick helt över till zoom. Undervisningen har 
fungerat utmärkt trots att kursens upplägg bygger mycket på samtal i storgrupp och 
smågrupper. Tack vare funktionen ”outbreak room” har gruppen haft många givande samtal 
och arbeten i grupper om tre-fem personer. Vi har de senaste åren märkt en ökande 
tillströmning av sökande. 
Nedan en bild på vårt digitala klassrum. 

 
 

 

 Fördjupning 
 

ABeSe 
 

Dagbibelskola i samarbete med Örby/Skene församling  
Under året har Bibelskolan samlat 20-25 deltagare, mestadels i åldern 65+, men också en del 
betydligt yngre. Rekryteringsområdet har med åren breddats med deltagare långt utanför  
församlingens och kommunens gränser.   
Pandemin medförde ett byte av samlingslokal från Skene församlingshem till Skene kyrka. En 
bit in på hösten övergick kursen till att bli helt digital, dock har detta inte medfört deltagar-
antalet minskat nämnvärt.  
 

Hanna och Symeon  
 

Kursen har under året samlat runt tio deltagare i ålder 60+ från närområdet, men också från 
närbelägna kuststäder.  
Under våren låg kursen i stort sett nere på grund av den smittorisk som förelåg till följd av 
pandemin. I slutet på våren gjordes ett försök att återstarta i begränsad omfattning via det 
digitala hjälpmedlet zoom. Responsen på detta var god, och i enlighet med deltagarnas 
önskemål har kursen fortsatt digitalt under hösten.  
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Ung resurs 
 

Ett volontärår inom Svenska kyrkan för ungdomar upp till 26 år, där deltagaren praktiserar i 
en församling. Kursen drivs av Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och 
Helsjön. Ung resurs har fått en miljon varje år under tre års tid för att vidareutveckla och öka 
söktrycket. Styrgruppen för Ung resurs, där rektor är med från Helsjön folkhögskola, har 
beslutat att använda pengarna till att utöka Samordnarens tjänst och satsa på marknadsföring. 
Från att gått från 13 deltagare 2018-19 till detta år med 33 deltagare så har satsningen som 
gjorts varit framgångsrik.  
 

Volontärerna har fyra kursveckor per år och träffas dessutom en kväll, varje vecka till en 
bibelskola som är öppen för fler. Ungdomen är verksam 
  

Kristen spiritualitet 
 

Kursen ges i samarbete med Domkyrkoförsamlingen och Evangeliska brödraförsamlingen i 
Göteborg höstterminen 2020. 13 deltagare, många med tjänst i Svenska kyrkan. Behovet av 
fördjupning, både för anställda och lekmän, är stort och kursen är fortsatt efterfrågad.  
Kursen har tre huvudblock, Ignatiansk vägledning och tradition, Biblisk fördjupning samt olika 
exempel på kristen spiritualitet. 
 

Att vara kyrka – tidigare Att leda ideella medarbetare 
 

En processutbildning som har som mål att arbeta fram en utvecklingsplan för församlingar-
nas arbete med ideella medarbetares arbete. Kursen görs i samverkan med Göteborg, Lund 
och Skara stift samt Ideellt forum. Varje år träffas kursledningen, en person från varje stift 
samt en pedagog från Helsjön till ett utvärderings- och planeringsdygn. Ett effektivt sätt att 
utvärdera den kurs som precis avslutats och lägga planeringen för nästa kursomgång. Under 
dessa tio år har denna kurs förändrats utifrån utvärderingarna men också utifrån kunskapen 
om hur ideellt medarbetarskap förändras. 
Till höstens kurs hade vi extremt många ansökningar. Vi startade kursen Corona säkert – dvs 
på zoom med 35 deltagare. Det har varit ett intensivt lärande att ställa om från fyra fysiska 
träffar under ett års tid, till att enbart mötas på zoom.  
 

Seniorfolkhögskola  
 

Ingen Seniorfolkhögskola har genomförts under året. Kursen upplägg bygger på vad deltag-
arna är intresserade av. Främsta orsak till detta är pandemin och att deltagarna tillhör 
riskgrupperna. Intresset från deltagarna kvarstår dock, så vi hoppas…..  
 
 

Utveckling 
 

Odlarglädje & Skapelsekärlek 
 

Även detta år har kursen utformats utifrån perspektiven; teologi, miljöpsykologi och odling. I 
både teori och praktik har vi arbetat med ekologisk odlingskunskap, utformandet av miljöer 
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utifrån olika behov och kunskap om naturens påverkan för hela människan samt teman om 
Guds skapelse som t.ex. förundran, förvaltarskap och hur Gud möter oss i naturen. Kursens 
olika perspektiv flätas tydligt samman i föreläsningar och samtal och bildar en helhet.  
I den fortlöpande utvärderingen har deltagare både i grupp och individuellt uttryckt att kursen 
betytt mycket för dem som människor och hur de ser på sin egen situation, sin livsåskådning 
och livet i stort. Detta stämmer väl med Helsjöns vision. 
 

Hållbarhet har funnits med som en röd tråd under hela kursen. Ekologisk hållbarhet har varit 
påtaglig i form av odling genom att till exempel odla med respekt för naturens kretslopp och 
för att gynna en ökad biologisk mångfald. Under kursen har deltagarna fått fördjupa sig i frågor 
om förvaltande och fördelning av skapelsens resurser. De andliga frågorna har lyfts fram i 
undervisning och samtal.  

Planeringen av bibelkursen Både & i visst samarbete med Odlarglädje & Skapelsekärlek har 
fortskridit under året. 

Vi har fortsatt att utforma och sköta platsen utanför Texelsalen och det har alltmer kommit 
att bli ett gemensamt rum där olika grupper möts för undervisning, gemenskap och 
återhämtning i alla årstider. Förutom kursens deltagare har platsen använts exempelvis vid  
naturvandringar, undervisning och aktiviteter med konfirmandgrupper.  
Under pandemin har platsen varit värdefull och har möjliggjort att vi har kunnat mötas trots 
gällande restriktioner.  
 

  
 

Förbindelsen med Kungastigen har medfört att platsens tillgänglighet har ökats och att även 
den som är ute och vandrar kan passera platsen. 
Vi har fortsatt att plantera olika perenna grönsaker i slänten för att kunna visa på hur en 
hållbar odling kan byggas upp. I samarbete med personal från kök, städ och vaktmästeri odlas 
en perennrabatt för att kunna använda egna blommor för att smycka kapellet och matsalen. 
Odlingsstudion i Bollebo har renoverats genom att en vägg på bottenvåningen har tagits ner 
och därmed skapat ett stort rum. Hyllor med lysrörsbelysning för sådd täcker en hel vägg. 
Lokalen fungerar nu för både föreläsningar, aktiviteter och gemenskap och förutom kursen, 
har även andra grupper på skolan använt odlingsstudion.  
 

Inkludering 
Årets fjorton deltagare har varit en härlig blandning av människor från hela södra Sverige i 
olika åldrar och med olika bakgrund. Några deltagare har haft fysiska funktionsvariationer, 
men har kunnat följa kursen obehindrat med vissa anpassningar. Detta år har vi sett en ökad 
ekumenisk bredd bland deltagarna, vilket har berikat samtalen och gemenskapen. 
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SFI i Varberg 

SFI-verksamheten i Varberg, med en förmiddagsgrupp (C/D-nivå) samt en eftermiddagsgrupp 

(A/B-nivå) i kyrkans församlingshem, pågick normalt fram till mitten av mars då Corona-

pandemin bröt ut i Sverige. Till följd av hög smittspridning under våren och restriktioner 

gällande samling i större grupper, tvingades skolan reducera antalet elever per dag och göra 

schemaändringar. Samtliga ideella medarbetare från Varbergs församling (70+are) fick också 

avbryta sina värdefulla insatser i verksamheten.  

Att bedriva undervisning med 5 elever per dag parallellt med distansskola för övriga elever 

krävde mycket tid och energi av lärarna. För eleverna innebar pandemin att inlärningen 

saktades av och den muntliga språkträningen blev lidande.  

I augusti fick skolan tillgång till den stora Katarinasalen för SFI och kunde återigen samla 

eleverna i helklass. Nationella prov genomfördes vid 4 tillfällen under året. 5 elever slutförde 

D-nivån, 10 blev godkända på C-nivå samt 5 på B-nivå.  

I november då pandemin tog ny fart fick verksamheten igen anpassas till undervisning i mindre 

grupper med max 8 deltagare. Detta fungerade väl och innebar att alla elever fick komma in 

till skolan varje dag under 1,5 timmes lektionspass. Övrig tid arbetade eleverna själva med 

olika hemuppgifter. 

Under året har även en praktisk SFI-verksamhet startat upp under namnet Bryggan. Syftet är 

att varva svensk språkträning med praktiska moment såsom mat och bak, sömnad och 

stickning samt andra hantverksaktiviteter. Deltagarna har av olika anledningar problem med 

att utveckla sina språkfärdigheter, men skall ges möjlighet att ansluta till den vanliga SFI-

undervisningen när och om de bedöms kunna tillgodogöra sig denna. Det har under året 

deltagit 14 personer inom ramen för denna verksamhet. Flera volontärer samt anställda vid 

kyrkan har deltagit som språkresurser och handledare inom ramen för Bryggan. 

 

Lärarassistenter  

Verksamhetsberättelsen gäller endast vårterminen 2020 då vi, bland annat i brist på sökande 

och ett svalt intresse från kommunen, valde att inte starta utbildningen hösten 2020.  

I verksamhetsplanen för lärarassistentutbildningen 2020 återfinns denna mening:  

”Under 2020 kommer vi att använda oss i högre grad av digitala verktyg då alla deltagare har 

möjlighet att hyra en dator till överkomligt pris.”   

Detta blev i allra högsta grad verklighet då vi under stora delar av vårterminen genomförde 

vår utbildning digitalt på grund av situationen med pandemin. Övergången till digital 

utbildning gick smidigare än vad vi förväntat oss, mycket tack vara deltagarnas kompetens 

inom det digitala området.  

Under vårterminen 2020 fick vissa frågor särskilt fokus på utbildningen. Bland annat handlade 

mycket om inkludering och anpassningar till individuella förutsättningar. Detta var ett tema 

som återkom i flera av våra kurser, inte minst på praktiken. Under våren fanns också ett 
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särskilt fokus på livsåskådningsfrågor och kulturmöten, där vi utnyttjade den kompetens som 

finns på skolan. Ett återkommande tema var också rörelse och hälsa, ett ämne som deltagarna 

också arbetade med under sina praktikperioder.  

Lärarassistentutbildningen samverkade kontinuerligt med andra delar av skolan, bland annat 

gjorde vi ett mycket uppskattat besök i verksamheten i Bergsjön där vi lärde känna varandra 

och gjorde semlor tillsammans.  

 

 
I vårens utvärdering (studerandeenkäten) fick utbildning, och framförallt skolan, mycket gott 

betyg från deltagarna.  

 

Fördjupningskurs för Anhörigkonsulenter 
 

Hösten 2019 startade vi Fördjupningskursen för Anhörigkonsulenter i samverkan med 
Anhörigas Riksförbund. Arton deltagare från Dalarna i norr, Öland i öst och Ystad i söder har 
genomfört utbildningen. Alla deltagare arbetade sedan tidigare med anhörigstöd i någon 
form; de flesta som kommunalt anställda ”anhörigkonsulenter”, men med stor variation i vilka 
målgrupper man vände sig till. Många arbetade framförallt med äldre, men stöd till anhöriga 
inom psykiatri och missbruk, föräldrar/syskon till barn med funktionsvariationer, anhöriga 
inom olika invandrargrupper är några andra exempel på deltagarnas arbete. Gruppens stora 
kompetens och bredd av erfarenhet medförde ett stort kunskapsutbyte och delande 
deltagarna emellan. Kursen byggde på olika teman där etik, bemötande, krisreaktioner, 
samtalsmetodik, socialrätt, juridik och copingstrategier är några exempel. Ett viktigt och 
uppskattat moment som fanns med under hela kursen var psykologledd grupphandledning.  
 
Utbildningen var tänkt att ges som en distanskurs på halvtid under ett läsår,  
men till följd av pandemin blev två av de planerade kursträffar helt digitala.  
Vi valde därför att senarelägga avslutningen med en fysisk kursträff  
här på Helsjön i september 2020. 
Kursen har fortlöpande utvärderats både skriftligt och muntligt 
med mycket positiv respons. 
  
  

Pin som delades ut efter kursen 
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ACC – Anafora Community College  
 

 

I januari startade ACC, en egyptisk 
”folkhögskola” på Anafora i Egypten. 
Arbetet med och planeringen av 
denna har pågått sedan 2020, och 
genom att substantiellt ekonomiskt 
stöd från Lunds Missionssällskap 
blev detta slutligen möjligt. 
”Pilotkursen” hade från början 11 
studerande, men har av olika skäl 
kommit att reduceras till 7 deltagare. 

 

Rektorn på skolan har levt folkhögskola på Helsjön, liksom en del av dem som arbetar på och 
med skolan. All undervisning sker på arabiska av inhemska lärare, och Helsjöns roll i 
sammanhanget har primärt varit att stötta och ge redskap till skolledning och lärare 
i folkhögskolemetodik och folkbildning, vilket är synnerligen annorlunda mot vad man är van 
vid. Från mars har också det skett digitalt med kollegiesamlingar, undervisning, individuell 
handledning och samtal med lärare och elever, samt frekventa zoommöten mellan rektor 
på Anafora och Helsjöns representant.  
I stöttningen av detta arbete har Hjälmared folkhögskola utsett en representant att vara 
delaktig i den pedagogiska stöttningen.  
 
 

Nätverket för Grön Diakoni 
 

Sedan 2019 är Helsjön sammankallande för ”Nätverket för Grön Diakoni”. Vi är nu 60-80 
personer från olika kristna sammanhang runt om i Sverige som är med i nätverket. 
Under 2020 fick vi tyvärr ställa in vårens planerade träff till följd av pandemin.  
När restriktionerna lättade under hösten anordnade vi en heldag i september med temat 
”Grön diakoni i praktiken”. Tillsammans med Odlarglädje & Skapelsekärlek samlades vi 49 
stycken, dvs maxantal enligt gällande restriktioner, för föredrag och samtal. Vi fick en inblick i 
verksamheten ”Allerums trädgårdsdiakoni” samt ”Mötesplats prästgården i Länghem”. Under 
inspirerande föreläsningar fick vi dels ta del av erfarenheter kring förankrings- och 
etableringsarbete då man vill använda utemiljön i sin verksamhet samt hur trädgårdsdiakoni 
kan utformas i praktiken. 
Dagen bjöd även på möjlighet att delta i en kortare pilgrimsvandring eller valbara seminarium.   
 

Alla närvarande var eniga om behovet av ett fortsatt nätverksarbete och vi hade ett 
avslutande samtal kring hur vi går vidare. Vi enades om att ha en ny träff hösten 2021. 
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Korta kurser  

 

Kyrkvärdskurs 
 

Under detta år har vi kunnat genomföra två grundkurser mellan alla restriktioner att träffas i 
grupper med personer man vanligtvis inte umgås med.  
Kursen är viktig för att kyrkvärdar från olika håll i stiftet får mötas och utbyta erfarenheter 
samtidigt som de stärks i sin roll som kyrkvärd. Vi hoppas att vi redan hösten 2021 kan återgå 
till att erbjuda tre kurser per termin. 
 

Svenska kyrkans Ungas ledarutbildning 
 

Ett samarbete med Svenska kyrkans Unga i Göteborgs stift är denna ledarutbildning. Två 
kurshelger, en i november och en i januari, med arbetsuppgifter emellan kurstillfällena. Sista 
kursen 19-20 blev av i januari, medan ingen kurs startade i november. 
För Helsjön är det viktigt att få vara en utbildningsplats för våra blivande kyrkoarbetare genom 
att vara aktiva på denna utbildning. Årets kurs samlade 73 kursdeltagare. 
 

Ledarutbildning för katekumenatet 
 

Varje år anordnas en utbildning för ledare inom katekumenatet – en utbildningsform för att 
möta sökare i kyrkan. Helsjön anordnar kursen tillsammans med Göteborg, Lund, Skara och 
Växjö stift. Årets tema var Leva och kursen samlade ett 30-tal deltagare. Under kursen fick vi 
vara med om ett samtal mellan de pensionerade biskoparna Hans-Erik Nordin och Esbjörn 
Hagberg om Tvivel och Tro via zoom i kapellet. Innehållsrik och innovativt då Hans-Erik satt i 
Uppsala, Esbjörn i Enköping och kursen på Helsjön. Trots avstånd blev det ett nära möte. 
 

Inga sommarkurser genomfördes sommaren 2020. 
 

 

Internatet  
 

Hållbarhet har präglat året på internatet. Det har 
funnits ca 40 studerande fördelade på två hus. Här 
möts människor med vitt skilda bakgrunder och 
trosåskådning för att utvecklas tillsammans. Vid 
husmöten lyfts kontinuerligt såväl frågor om social 
hållbarhet och trivsel som vikten av att respektera 
varandra och de trivselregler de gemensamt kommit 
överens om. Det är också nödvändigt att ge plats för 
olika personligheter, livssyn och tro på internatet.  
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Coronapandemin har väsentligt påverkat året på internatet på olika sätt. Det har varit svårt 
att mötas över kursgränserna för samkväm. 
Dock har det varit några kvällar med film, 
sådd och omplantering, julbak och julpynt för 
att ge erfarenhetsbaserad kunskap och 
gemenskap. Ungefär hälften av de boende 
valde att stanna kvar på internatet när det 
blev distansstudier både vår och höst. 
Utvärderingarna både vår och höst gav 
övervägande positiva omdömen om livet på internatet trots rådande omständigheter. 
Önskemål om flera mindre boendeenheter om ca 10 personer med eget kök lyftes dock fram. 
Att leva tillsammans på internatet har sin utmaningar i att ta ansvar och respektera varandra. 
Här finns ständiga möjligheter för studerande att tillsammans och med andra vuxna bilda sig 
och utvecklas i kunskap och social hållbarhet.  
 
 

Ordning för studeranderätten 
 

Informationen innan den studerande är antagen sker genom vår hemsida. Vid kursstart skickas 
ett antagningsbesked och välkomstbrev. Under första veckan hålls en samling där vårt häfte 
”Allt du behöver veta som studerande” delas ut och gås igenom. Detta häfte revideras 
kontinuerligt utifrån utvärdering och när vi upptäcker att information om olika frågor behövs. 
Häftet innehåller bl.a. information om intyg, närvaro, utvärderingar, försäkringar, disciplinära 
åtgärder.  
 

Våra olika dokument som gäller studerande gås regelbundet igenom av Storlärarrådet eller 
Skyddskommittén.  
 

Deltagarinflytande finns genom kursråd, studeranderåd, klassmöten, elevskyddsombud och i 
olika kommittéer.  
I höst har ordförande i kursrådet (som alltid är en studerande) varit tydlig och seriös, vilket gör 
att studerandedemokratin fungerat bra.  
 

Miljö och hållbarhet 
 

Helsjön har sedan början av 2000-talet arbetat med miljöfrågor och Miljödiplomering. Vi är 
miljödiplomerade till steg tre (det sista i vårt system). Nu fortsätter Helsjön förbättrings-
arbete genom fördjupning. Skolan har en miljögrupp med personalrepresentanter från olika 
verksamheter. Gruppens uppgift är att driva Helsjöns miljöarbete framåt. 
 

En grupp studerande och personal har arbetat med hållbarhetsfrågor. Gruppen har vid flera 
tillfällen informerat övriga studerande och personal om enkla och smarta saker man kan göra 
för att stärka arbetet med hållbarhet. 
 

Nätverk för församlingshemsvärdar med flera. Det har kommit önskemål från personal i 
församlingshemmen och kyrkans öppna förskolor mm om fortbildning och nätverksträffar. 
Stiftet tillfrågade Helsjön folkhögskola om att göra detta tillsammans.  
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I april erbjöds för andra året en två-dagarskurs i Hälsosam & Hållbar mat som samlade 22 
deltagare. På programmet stod bland annat: Mat, hälsa och miljö – möjligheter och 
utmaningar, Klimatsmart mat för många i teori och praktik, bibelstudium, mässa och 
gemenskap.   
I oktober ordnades en nätverksträff med fokus på livsmedelshygien och egenkontroll enligt 
önskemål från deltagarna i april. Denna gång på K2R i Göteborg för att underlätta 
kommunikationerna. Den samlade ca 35 deltagare från många olika församlingar från norr till 
söder i vårt avlånga stift.  
Önskemål uttrycktes om årlig fortbildning och fortsatt nätverkande. 
 

För att lyfta flygresors betydelse för klimatpåverkande utsläpp görs en intern avsättning i 
balansräkningen för de flygresor som görs. För varje resa avsätts 150 kr. Syftet med fonden är 
att stödja lokala initiativ ekonomiskt för en förbättrad miljö, utveckla platser med ökad 
biologisk mångfald och att bidra till ökad kunskap om vår gemensamma miljö inom Helsjön 
folkhögskolas geografiska närområde. Vid årets slut uppgick avsättningen till 5 100 kr.   
 
 

Jämställdhet 
 
Jämställdhet handlar om rättvisa. Bland studerande finns en övervikt av kvinnliga studerade. 
Det beror till största del på Basåret i Göteborg som vänder sig till personer som står långt ifrån 
det svenska språket och samhälle. Det speglar den ojämlikhet som finns bland 
invandrarkvinnor.  
Allmän kurs på Helsjön har haft fler manliga än kvinnliga studerande vilket också är bra för 
jämställdheten då män ofta har lägre skolbakgrund än kvinnor och de har högre trösklar till 
utbildning. 
 

På allmän kurs genomsyrar genusperspektivet alla våra ämnen. Det finns med i planerings-
fasen och i det dagliga lektionsarbetet. 
 

När vi väljer teman att arbeta med ser vi alltid till att jämställdhetsperspektivet finns med så 
att vi t ex lyfter såväl kvinnliga som manliga författare och teman när vi väljer litteratur till 
svensk- och engelskakurserna. I våra ämnesövergripande arbeten bevakar vi också att 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet finns med så att flera olika röster får höras. Några 
konkreta exempel på saker som lyfts i undervisningen under 20/21 är kvinnlig rösträtt och 
mänskliga rättigheter med särskilt fokus på övergrepp på kvinnor. I historiska arbeten i blocket 
såväl kvinnliga pionjärer som mensskydd.  
 

På musiklinjen är fokus på att varje studerande skall känna sig bekväm oavsett sexuell läggning 
och musikstycken väljs medvetet så att varje studerande känner sig bekväm. Musiklinjen har 
under några års tid uppmärksammat att tjejerna väjer för att ta tag i tekniska uppgifter. Detta 
har blivit tydligare under pandemin och lärarna har arbetat medvetet med att möjliggöra för 
alla studerande att ansvara för tekniken vid konserter och inspelningar. 
 

Lärarassistenterna arbetade ihållande med genuskunskap. 
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Vanligtvis har vi varje år en temadag kring jämställdhet och demokrati, detta uteblev i år pga 
Covid-19. 
 
Under året har köket, efter många års arbete, lyckats rekrytera en man till köksgruppen. Det 
finns med i jämställdhetsplanen att rekrytera det underrepresenterade könet. 
 
 

Kursgård 
 

Beläggningen på kursgården har varit: 5 921 gästnätter och 3 984 gästdagar jämfört med förra 
årets 6 819 gästnätter och 11 358 gästdagar, 7 120 gästnätter och 11 115 gästdagar (2018). På 
grund av Pandemin så har vi fått väldigt mycket avbokningar vilket visar sig tydligt på antalet 
gästnätter och gästdagar. 
 
 

Köket 
 

Maten som serveras på Helsjön är viktig för både studerande, personal och våra kursgårds-

gäster. 

Vi strävar efter att servera mat som är lagad på bra råvaror och med en hög andel livsmedel 

som är KRAV eller EKO-godkända. Vår restaurang är certifierad till 25%men under 2020 nådde 

vi upp till 42 % av den totala livsmedelskostnaden. 

 

Sedan i mars har verksamheten i köket påverkats av Covid 19. De flesta kurser och 

konfirmandläger har avbokats och det har inte varit någon verksamhet på helgerna. Våra 

studerande har haft delvis distansstudier vilket har minskat antal ätande både bland våra 

externa elever och våra internatelever. 

För att möta upp denna minskning i produktionen har vi i tre omgångar korttidspermitterat 

kökspersonalen, samt tvingats säga upp två helghusmödrar. 

Kökspersonalen har under dessa perioder gjort sitt yttersta för att erbjuda studerande och 

personal det där ”lilla extra” för att måna om en god måltidsupplevelse i dessa konstiga tider. 

Detta har varit viktigt även för kökspersonalen för att bibehålla inspirationen och 

arbetsglädjen även i den minskade verksamheten.  

Enligt en enkätundersökning under hösten bland internateleverna fanns en efterfrågan på 

kraftigare kvällsmat med mer variation än vad som serverats innan. Kökspersonalen tog till sig 

detta och har tillsammans tagit fram förslag och idéer för att kunna tillgodose de 

internatelevernas önskemål utan att det ska belasta livsmedelskostnaden nämnvärt. Detta 

kommer vi att arbeta för under kommande år och har satt det som ett mål för 2021.    
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Fastigheter och vaktmästeri 
 

Under året förnyades datanätet med nytt intranät, nya fasta datorer och fler bärbara 
datorer. Uppgraderingen underlättade möjligheterna till distansundervisning.  
Eftersom stora inkomstbortfall gjordes när kursgården avbokades pga covid 19 blev det 
nödvändigt att minska kostnaderna så mycket som möjligt. Minskat underhåll var en del i 
detta.  

 

Personal 
 

Helsjöns personal skall även fortsättningsvis ha goda möjligheter till friskvård och fortbildning, 
detta genom friskvårdspengen på 2 000 kronor per person och år. 
Arbetsledningen uppmuntrar till fortbildning. Både gemensamt för all personal, gemensamt 
för yrkesgrupper samt enskild fortbildning. 
”Pepp”grupperna – ett svar på arbetsmiljöundersökningen som gjordes för två år sedan - 
kommer att fortsatta. 2018 års enkät visade på att Helsjön är en bra arbetsplats. Det är viktigt 
att fortsätta utveckla Helsjön som en god arbetsplats.  
 

Varje år har Helsjön en styrelse/personaldag. Årets dag redovisas under styrelsen.  
Under året har skolans olika arbetsgrupper regelbundet träffats och varje månad samlas all 
personal till ett GPM, gemensamt personalmöte. 
 

Under året har vi haft servicepersonal korttidspermitterade vid två olika perioder då Helsjöns 
kursgård har stått tom långa perioder då grupper avbokat, både vardag och helgkurser har 
varit drabbade. 
Tre anställda har under året sagts upp pga arbetsbrist, skolprästen, två helghusmödrar. Två 
pensionsavgångar har inte återbesatts.  

 

Marknadsföring 
 

Under 2020 har marknadsföringsarbetet anpassats efter den rådande pandemin. Till exempel 
genomfördes Folkhögskolans dag som ett Öppet Hus online, utbildningsmässor ställdes in och 
digitala möten med intresserade kursdeltagare blev vardag.  
 

I skolans PR-grupp ingår kommunikationsansvarig, linjeledare, studierektor samt admini-
stratör. PR-gruppen har träffats regelbundet och bl.a. beslutat om vilka kommunikations-
vägar som ska prioriterats. Antalet annonser i tidskrifter och dagstidningar har minskat något 
och vi har under året i stället intensifierat närvaron på sociala medier som Facebook och 
Instagram. Vi har utvecklat vår Youtube-kanal och utökat antalet filmer som berättar om 
skolan, de olika utbildningarna och internatet.  
Vi har även arbetat för att komma högt upp i sökningarna på Googles sökmotor.  
 

Under året har vi använt en del av det tryckmaterial som vi producerade föregående år med 
endast små justeringar för att kunna skicka ut aktuell information. 
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Nyhetsbrevet som introducerades i slutet av föregående år har kommit ut regelbundet och 
vänder sig till alla som vill veta mer om skolan samt till bl.a. studie- och yrkesvägledare.  
 

Antalet annonser i tidskrifter och dagstidningar har minskat något. 
 

Ett stort arbete som genomfördes under 2020 har varit vår nya hemsida som var redo att 
sättas i bruk vid årsskiftet 2020-21.  
 

Under året har vi anställt vår kommunikatör i stället för att köpa tjänsten på konsultbasis. 
Detta, tillsammans med en minskad annonsering i tidningar men ökad digital närvaro har  
bidragit till en minskad kostnad för skolans marknadsföring.  
 
 

 

Kvalitetsarbete 
 

Helsjöns grundmodell för kvalitets-arbetet 
är Demings förbättringscykel. 
 

 Varje år genomför vi FB-kvalitet 
deltagarundersökning och arbetsmiljö-
enkät. Dessa ger oss ett underlag för vårt 
förbättrings och utvecklingsarbete.  
Demings förbättringscykel används under 
hela året, inte enbart vid läsårets slut. 
  

Vårt viktigaste instrument för kvalitetsutvecklingen är våra möten, klassmöte, 
linjeledarmöten, storlärarråd, olika arbetsplatsmöten. Vi väntar inte med förändringar till 
läsårets slut utan har en ständigt pågående process. Stora förändringar görs vid läsårsskiften 
utifrån de utvärderings som görs kontinuerligt och FB-kvalitet utvärdering. 
 

Vi har under åren arbetat med att ta fram årscykler för Helsjön olika verksamhetsområde, 
detta för att inte frågor skall tappas bort och för att få ro i arbetet med att förbättra vår kvalité. 
 

Skyddskommittén går igenom Helsjöns olika styrdokument regelbundet för att vi skall ha 
aktuella dokument. Under 2020 var fokuset i Skyddskommittén Covid. Skyddskommittén 
gjorde regelbundet Risk och Väsentlighetsanalyser. 
 

Kvalitetsarbetet leds av ledningen, genom styrelse, rektor och ledningsgrupp. En styrka i 
styrelsens arbete är det dygnsammanträde som hålls varje höst. Många förberedda 
strategiska frågor behandlas men också ett fritt samtal om vad som är av betydelse i samhället, 
kyrkan och folkbildningen för Helsjön. 
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Gunnar Törnqvist   ordförande   
Malin Oest   vice ordförande  
Anders Helgeson 
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Basåret, Bergsjöns församlingslokal 
Andrea Bruzelius, samordnare 
Elisabeth Bergenstråhle 
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 Kursstatistik vårterminen 2020 

 

Långa kurser 
Deltag

are 

Varav 

kvinnor 

Dagar Deltagar 

veckor 

 Hemortslän 
(totalt alla långa 

kurser) 

Antal 

Allmän kurs 38 15 97 738  Västra Götaland 170 

Allmän kurs 50% 1 0 97 10  Dalarna 3 

Helsjöns basår 25%* 1 1 97 5  Halland 30 

Helsjöns Basår 50%* 4 4 97 39  Jönköping 3 

Helsjöns Basår 75%* 9 6 97 131  Kalmar 3 

Helsjöns Basår 75%* sen 

start 

4 4 79 48  Skåne  

Stockholm  

6 

5 

Helsjöns Basår 100%* 20 18 97 388  Södermanland 2 

Helsjöns Basår 100%* sen 

start 

7 5 79 111  Uppsala 

Värmland 

4 

1 

Helsjöns Basår 100% sen 

start 

8 6 34 55  Västernorrland 

Örebro 

1 

1 

Summa allmän kurs 92 59  1525  Östergötland 1 

      Gästelev (Ung 

resurs 3, Allmän 1) 
4 

Musiklinjen 18 7 97 350    

Musiklinjen 50% 1 1 97 10    

Lärarassistentutb. 15 12 97 291    

Kyrkans grundkurs 50% 

distans 
15 12 94 141 

   

Odlarglädje och 

skapelsekärlek 50% 

distans 

15 14 100 150 
   

Anhörigkonsulent 50% 

distans 
18 17 89 161 

   

Japanska 25% 6 3 90 27    

Hanna & Symeon 25% 

(bibelskola)  
17 9 75 64 

   

ABeSe 25% (bibelskola)  24 21 100 120    

Ung resurs 25% distans 21 16 113 119    

Summa särskild kurs 150 112  1433    

Summa allmän + 

särskild 242 171  2958 

   

(Förra året) (220) (142)  (2506)    

 

Antal invandrade: 60 
 
Sökt förstärkningsbidrag avseende svenska språket för 41 deltagare. För övriga funktions-
variationer 24 deltagare. 
 
* förlagd till Göteborg 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 

Korta kurser Deltaga
re 

Varav 
kvinnor 

Dagar Deltagar
veckor 

SKU ledarutbildning 2 73 49 3 44 

Kyrkvärdskurs grund 17 15 2 7 

Summa korta kurser 90 64  51 

Totalt långa + korta vt´20 332 235  3009 

(Förra året) (676) (440)  (2615) 
 

65 deltagare på de korta kurserna bor i Västra Götaland  
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   Kursstatistik höstterminen 2020 

 

Långa kurser 
Deltag

are 

Varav 

kvinnor 

Dagar Deltagar 

veckor 

 Hemortslän  
(totalt alla långa 

kurser) 

Antal 

Allmän kurs 44 25 88 775  Västra Götaland 180 

Allmän kurs 75% 1 0 88 13  Halland 35 

Helsjöns basår 25%* 2 1 88 9  Gävleborg 1 

Helsjöns Basår 50%* 12 11 88 106  Jämtland 2 

Helsjöns Basår 75%* 9 8 88 119  Jönköping 4 

Helsjöns Basår 100%* 28 18 88 493  Kalmar 2 

Summa allmän kurs 96 63  1515  Skåne 8 

   

 

   Stockholm 

Värmland 

6 

3 

Musiklinjen 22 9 88 388  Västerbotten 1 

Kyrkans grundkurs 50% 

distans 
22 16 95 209 

 Västernorrland 

Västmanland 

1 

2 

Odlarglädje och 

skapelsekärlek 50% 

distans 

14 13 80 112 

 Örebro 

Östergötland 

Gästelev (Ung  

2 

1 

2 

Kristen spiritualitet 50% 13 11 75 98  resurs)  

Japanska 25% 11 6 80 44    

Hanna & Symeon 25% 

(bibelskola)  
11 7 75 42 

   

Att vara kyrka 25% 

distans 
34 26 75 128 

   

ABeSe 25% (bibelskola)  25 22 75 94    

Ung resurs 25% distans 33 25 80 132    

Summa särskild kurs 185 135  1247    

Summa allmän + 

särskild 281 198  2762 

   

(Förra året) (249) (177)  (2676)    

 

 
 

Antal invandrade: 56 
 
Sökt förstärkningsbidrag avseende svenska språket för 40 deltagare. För övriga 
funktionsvariationer 42. 

 

 * förlagd till Göteborg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Korta kurser Deltaga
re 

Varav 
kvinnor 

Dagar Deltagar
veckor 

Vuxen väg till tro 
(katekumenat) 

16 14 3 10 

Kyrkvärdskurs grund 17 15 2 7 

Återträff K.G 11 10 3 7 

Summa korta kurser* 44 39  24 

Totalt långa + korta ht´20 325 237  2786 

(Förra året) (835) (511)  (2837) 
 

 
*de låga siffrorna gällande de korta kurserna beror på pandemin som härjade och gjorde att 
så gott som alla kurser avbokades.  
 
11 deltagare på de korta kurserna bor i Västra Götaland. 

 
Allmänt statsbidrag 2020 Antal  
Ingångsvärde från FBR 5120  
Redovisat till SCB 5743  
 
Allmän kurs uppgår till 60% av våra tilldelade veckor. 
 
Lärartäthet 
Ordinarie lärartäthet exkl. förstärkta lärarinsatser finansierade med förstärkningsbidrag och 
språkschablon uppgår till 2,27 tjänster/1000 deltagarveckor. 

 
 
 

Helsjön den 17 maj 2021 

 

 

Gunnar Törnqvist Malin Oest  Anders Helgeson 

Ordförande 

 

 

Helena Ledwon Gudrun Norrfjärd Sara Larsson 

 

 

Ingvar Henriksson Lise-Lotte Wallin 

  Rektor 
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Maria Claesson Kai Bengtsson  Bengt Axbrink 
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