Årsberättelse 2017
Bildningsalliansen rf

ANSVARIG:

Område
1.Styrelsen

ST =
OF =
VO =
AU =
VL =
K=

styrelsen
ordförande
viceordförande
arbetsutskott
verksamhetsledare
koordinatorer

Målsättning
Aktiv styrelse enligt BAs
stadgar och arbetsordning

Tyngdpunktsområden 2017
Alla läroanstaltsformer
styrelsen.

representeras

Ansvarig
i

ST, OF, VO

23.1, 7.3, 30.3 årsmöte
och konstituerande möte,
22.5, 28.8, 3.10 och 16.11

6-7 styrelsemöten hålls under året.

2.Ekonomin

Analys Uppföljning

Tydlig arbetsfördelning

Arbetsfördelningen fastslås inom styrelsen.

ST, OF, VO

En hållbar ekonomi med trygg
basfinansiering
samt
engagemang
i
projektverksamhet i den mån
det är relevant.

Ekonomin för Bildningsalliansen kommer
att vara en utmaning under 2017 eftersom
en stor del av finansieringen består av
projekt
medan
finansiering
via
medlemsavgifter och statsbidrag minskar.
Den ekonomiska planeringen kommer att
kräva långsiktiga linjedragningar och
åtgärder för att balansera ekonomin. Den
strategi styrelsen arbetat fram stöder en
mera långsiktig planering.

VL,

ST,

Följande finansiärer/projekt/tjänster ger
finansiering/intäkter för BAs verksamhet:
- Ubs(CIMO)/Informatör för Erasmus+,
Nordplus och Epale
- UBS/fortbildningsprojekt
- NVL/informatörsuppgifter
- UKM/Inkludera Ännu Flera-nationellt
projekt
- Svenska kulturfonden/Finland 100
- UBS/Dela och Lär, temahelheterna
Mångkulturalism
inom fria bildningen, Best Practice
inom fria bildningen
- Konstsamfundet/Finland 100
- SFV/Finland 100
- NordPlus/Open Badges
- Försäljning av
koordinatorernas
tjänster
(LEK-projekt
20
arbetsdagar)
- Försäljning
av
övriga
tjänster/produkter:
lärarbanken,
licenser
(Webropol,
ACP),
mediabevakning, förtjänsttecken

VL, K

Beviljade bidrag
2017:Informatör Epale
(max 3000) Erasmus +
(2500), Nordplus (1200)
Fri Bildning Digisporrar (30
000)
NVL (44 165,75)
NVR (58 286,75)
Erasmus+ (19 718)
ESF-projekt
Integration
och entreprenörskap (240
000, egen andel SKF; 23
000 + 48 000)
Fri Bildning 3.0 (40 000)
LEK (3700,77)
Försäljning, här ingår alla
intäkter (97 385,08)
Förtjänsttecken: 25 st (890
€)

Diskussion förs med bokföringsbyrån för att
genomföra en mera projektspecifik och
detaljerad form av projektbokföring där
man kan göra ekonomisk uppföljning
kontinuerlig enligt de planer man gjorde
hösten 2016

HN och MG hade möte
med bokföringen 2.11 för
att gå igenom mera
specifikt
projektbokföringen och på
samma
gång
gjordes
beslut på att övergå till efaktura som bidrar till att
bokföringen hela tiden är

3 Personalen
Tydliggöra
arbetsuppgifter,
arbetssätt och rutiner

Hålla utvecklingssamtal med de anställda
inom februari.

VL

uppdaterad.

VL, OF

HN höll utvecklingssamtal
med J.L och M.G 13.2

Ordföranden håller utvecklingssamtal med
VL.
Personalprinciperna följs och uppdateras
vid behov. Företagshälsovården ses över.

VL, K

Vidareutveckling av rutiner för effektiv
intern kommunikation, (Facebook-grupp,
regelbundna personalmöten fysiskt eller via
ACP )
Gemensamma arbetsdokument på Google
Drive
(material
inför
nyhetsbrev,
mötesagendor, årsklockor, dokument för
redovisning och rapportering)
Kansliet undersöker möjligheten till att få
en arbetstidsbokföring via en app.

Planering av gemensam fortbildning för år
2017

Bildningsalliansen
har
flyttat
sin
företagshälsovård
till
Mehiläinen Forum från
Vasa
enheten.
29.11
utfördes
arbetsplatsutreding
i
Helsingfors
Åtgärdats

Åtgärdats

De appar som vi gjorde
försök med visade sig vara
för detaljerade för det
behov BA har och istället
utarbetades en ny excelfil
för arbtestidsbokföringen
Personalen
hade
gemensam
fortbildning
kring markandsföring i
februari tillsammans med
Marika
Kaarela
från

Gekkografia
Personalen träffades 23.5
för
att
jobba
med
kommunikationsstrategi
och
planera
hösten
evenemang.
Dessutom
gjorde
personalen
ett
besök på ARS 2017
Personalen
träffade
i
Pernå 10.8 för att planera
höstens
arbete
sat
sammanställa ett utkast till
Kommunikationsstartegi
JL och MG har under
hösten 2017 deltagit i
fortbildning kring temat
kommunikation och hur
man når ut med sitt
budskap.
Fortbildningen
ordnades av SFV.
4. Intressebevakning

Föra fram fria bildningens
intressen
gentemot
myndigheter och finansiärer.

Göra
upp
tydlig
strategi
för
intressebevakningen
–
målgrupper,
målsättningar och verktyg/medel. Görs
utgående från Bildningsalliansens strategi
Aktivt deltagande i
- YTR
- UBS’
Aikuiskoulutuksen
asiantuntijaryhmä
(Johanni
Larjanko/Henrika Nordin)
- Arbetsgrupp tillsatt för Livslångt
Lärande
av UKM (Johanni
Larjanko, Henrika Nordin)

VL, ST, OF,
VO

ST, VL, K

HN deltog i följande
YTRmöten: 16.10
JL deltog i ELO 15.3, 28.4,
30.8, 4.10, 9.11
JL sitter i det nationella
nätverket för validering
2.2, 21.4, 1.9, 6.11

Samarbeta
med
andra
intressebevakare inom fria
bildningen för att stärka
effekterna
av
intressebevakningen
ytterligare

Aktivt ställningstagande genom utlåtanden
och deltaganden i höranden i frågor som
berör den fria bildningen. (UKM, Riksdagen
etc.) Bildningsalliansen håller personlig
kontakt med centrala riksdagsledamöten
och tjänstemän på UKM. Aktivering inför
kommunavalet 2017.

ST, VL, K

Aktivt samarbete med fria bildningens och
svenska
enhetens
tjänstemän
på
Utbildningsstyrelsen
och
Kommunförbundet.

ST, VL

Utlåtanden: 14.8
Utlåtande i FBAs namn;
7.3, 16.3, 12.5, 14.8
Ställningstagande; 21.4

Möte
med
riksdagsledamöten
och
bildningsutskottet 21.4 och
22.11
Möte
med
Annika
Bussman (UKM) 30.1
Möte med Minna Lindberg
från
Kommunförbundet
24.5, 12.6
Möte
med
Ulla-Jill
Karlsson (UKM) 30.5
Möte med Sonja Hyvönen
(UBS) 10.10
Kangaspuntas arbetsgrupp
kring invandrarutbildningar
och
finansieringsmodell
5.6, 7.6, 15.6 och 20.6
Möte med minister Sanni
Grahn-Laasonen 25.9

Aktivt medlemskap i och samarbete med
Vapaa sivistystyö-Fritt bildningsarbete rf
Samarbete genom kontakterna inom YTR.
Samarbete
med
Finlands
folkhögskolförening
genom
svenska
sektionen
och
med
KoL.

Möte FBA; 30.1 (MT), 27.3
(HN)10.4 (HN), 14.6 (HN),
12.9 (HN), 23.10, 22.11
(SS)
Möte med KoL 17.2 (HN),
3.4 (HN), 8.9 (HN), 30.10
(CH)
HN deltog 21-22.3 i FFFs
rektorsdagar och drog en
workshop kring nordiskt
samarbete samt deltog i
Svenska rektorsgruppens
möte

Samarbete med NVL inom aktuella teman
som NVL driver

HN är medlem i NVL
nätverket
hållbar
utveckling.
Nätverket
ordnade
an
nordiskt
fortbildning kring hållbar
utveckling
och
transformativt
lärande
under
2016-2017,
slutseminariet ordnades i
Köpenhamn
1113.10.2017
HN och MG deltog i
konferensen Från flykting
till medborgarskap ordnad
av Nordens välfärdscenter
8.11.2017
HN, JL deltog i NVLs
konferens i Bergen 13-

14.11.2017
Samarbete med övriga nordiska kolleger

5. Utveckling av
Bildningsalliansen

Strategi och visioner

Strategin görs klar i början av 2017

Skapa en tydlig bild av
organisationen
både
för
medlemmarna och externt.

Uppföljning av kommunikationsstrategi i
enlighet med Bas strategi
Planering av kampanjer och
marknadsföring görs mera strategiskt.
Allmänna principer för kommunikation.

ST, VL, K

Utkast till strategi
presenterades 28.8 för
styrelsen och
planeringsmöten med
personalen ordnades 23.5
och 10.8.
En del uppdateringar har
gjorts för att skapa
transparens i föreningens
verksamhet

Ny webbsida samt responsiv sida
utvärderas.

Ny broschyr

6. Information

Utveckla
informationsfunktionen så att
målgrupper, målsättningar och
verktyg/resurser
för
kommunikationen klargörs

Nyhetsbrev
skickas
ut
kontinuerligt
(2ggr/månad) och utvärderas.

HN deltog i Nordiskt
folkbildningsmöte
i
Jönköping 5.5
Strategin godkändes av
årsmötet 31.3

VL, K

Bildningsalliansens nya
broschyr och kort blev
klara till årskongressen i
mars 2017
Nyhetsbrevet har utkommit
enligt
plan och den
utvärderades
under
november 2017

Ledningsbrev skickas ca.1gång/månad
och/eller efter varje styrelsemöte

Har
utkommit
planerat

enligt

Kommunikation via Facebook, twitter och
Livslärd-bloggen utvecklas ytterligare. Den
nya responsiva sidan gör BA:s information
mera tillgänglig på mobila apparater

Under 2017 har kansliet
aktiverat sig på sociala
media. Praktikant Mikaela
Henriksson
kom
med
utvecklingsförslag
till
SOME-kontona.

7. Fortbildning,
kompetensutveckling

Erbjuda kompetensutveckling
för så många personalgrupper
inom den fria bildningen som
möjligt.
Förverkligas
i
samarbete med övriga aktörer

Podd; Digifolkpodden utvärderades i
december 2016, podden fortsätter vid
behov. Instagramkontot utvärderas under
2017.
Fokusområden för fortbildning under 2017
är: Ledarskap och lokal utveckling av
samarbetsformer inom utbildning och
övriga aktörer, Mångkulturalism inom fria
bildningen (flera temahelheter) och god
praxis inom fria bildningen. Den sista
förverkligas genom regionala träffar kring
utbyte av praxis.

VL, K

Bildningsalliansens
årskongress
30-31.3 i
Tammerfors hade temat
Mångkultur och mångfald.
Fortbildning för språklärare
11-12.5 och 23-25.8 (Dela
och Lär)

Kanslistdagar ordnas under våren 2017.

Kanslistdagar
ordnades
9.3 i Nykarleby och 10.3 i
Helsingfors i samarbete
med
Svenska
studieförbundet

Möjliga områden som kunde sökas
fortbildningsfinansiering
för
är;
vägledningstjänster,
inklusion/etablering,
validering, hållbar utveckling, digitalisering.

Workshops inom Dela och
Lär 29.4,11.8, 10.11

Fortbildningarna
finansiering fås.

förverkligas

om

Informera om andra relevanta fortbildningar
som andra aktörer anordnar.

Infotillfällen
kring
invandrarutbildningen och
ny
finansieringsmodell
29.8 och 30.8
Kick off 22.9.2017
Seminarium om framtiden
inom medborgarinstituten i
Östra Nyland 29.9 i
samarbete med KoL och
Lovisa MI/Vako (Dela och
Lär)
Fri bildningen Digisporrar

startade 24.11.2017
Ordna rektorsdagar
Kommunförbundet

Övrigt

i samarbete med

Kommunförbundets
rektorsdagar 26-27.10. BA
ordnade
två
parallellseminarier samt ett
studiebesök. BA har även
ansvarat för kontaktade av
Keynote
speaker.
Deltagarantal ca. 110

De finlandssvenska integrationsdagarna i
samarbete
med
Folktinget
och
Hanaholmen

27-28.11 ordnades
finlandssvenska
integrationsdagarna
Hanaholmen.
Deltagarantal ca. 120

Webinarier som fortbildningsform
användas mera under 2017

Webinarier
har
ordnats
inom
projektet.

främst
LEK-

3-4.2.2017
Den
finlandssvenska
kryssningen

stora

ska

De
på

29.3.2017 SFVs vårlunch
5-8.4.2017 Berättarfestival
i Skellefteå
16.9 HN inbjuden
Höstsonaten

till

19.10 HN deltog i Veronica
Granö-Suomalainen
avskedsseminarium

8. Utvecklingsarbete

Utveckla den fria bildningens
insatser för att främja digital
delaktighet.

Utveckla samarbete mellan
fria bildningens organisationer
samt med andra
utbildningsorganisatörer

Utveckla verksamhet för digital delaktighet
genom de nationella Inkludera Ännu Fleraprojektet.

VL, K

Projektet slutfördes 27.3
och redovisades i juni
2017

Utvecklingsprojekt kring Best Practice inom
fri bildning. Utvecklingsprojekt sker på lokal
och regional nivå.

VL, K

Träffar har ordnats under
2017

Stöda utvecklingsarbete på lokal
regionalnivå via fortbildningsprojekt.

och

Utföra kartläggning och analys/validering
av
samarbetsmodeller
och
sammanslagningar
inom
bildningen/utbildningen i Svenskfinland.
Projektet förverkligas i samarbete med Åbo
Akademi
om
finansiering
fås.

Aktivt deltagande i det nordiska nätverket
Folkbildning Norden. Verksamhetsledaren
deltar i generalsekreterarmöten.
Utveckla verksamheten inom de olika
nätverken i integration och digital
delaktighet.

VL, K

VL, K

Projektfinansiering
beviljades av UKM för Fri
Bildning 3.0, projektet har
som
målsättning
att
utveckla
den
fira
bildningens verksamhet så
att
den
bättre
kan
motsvara framtida behov.
Projektansökan har inte
gjorts. Istället anhöll man
om finansiering för Fri
Bildning
3.0,
som
beviljades

HN deltog 5.5.2017 i möte
i Jönköping
VL, K
Nätverksträffar
för
integration och utbildning;
23.3, 1.9

VL, K
Konceptualisera
fritt
bildningsarbetes
sakkunskap inom området integration

Workshop ordnades 29.4 i
Vasa i samarbete med ÅA
och Petri Salo, en liknande
workshop ordnades 11.8 i
Borgå
Dessutom ansökte och
beviljades
ESFfinansiering
för
utvecklingsprojektet kring
integrationsutbildning
kombinerat
med
entreprenörskap

Främja det nordiska och
europeiska samarbetet inom
den fria bildningen. Bygga upp
nya samarbetsformer och se
till att fler ansökningar lämnas
inom från fria bildningen till
CIMO angående
internationella projekt.

Johanni Larjanko fungerar som informatör
för Nordplus Vuxen och Erasmus+ och
Epale enligt avtal med UBS och för NVL
enligt avtal med VOX (finansieras av
NMR).

Utveckla system för
bildning och samarbete
vägledningsfrågor över
Johanni sitter med i
valideringsgrupp.

validering av fri
i validerings- och
sektorsgränserna.
NVLs nationella

Testa och utvärdera ett öppet system för
validering av kompetenser och färdigheter
inom den fria bildningen genom Nordplusprojektet Open Badges.

Åtgärdats

Johanni
Larjanko
har
deltagit i nätverkets möten.

Bildningsalliansen
har
inom ramen för Open
Badges projektet skapat
kompetensmärken
för
lärare inom fria bildningen.
Märkena publiceras under
våren 2018

Stöda regionala
utvecklingsbehov för den fria
bildningen.

9. Stöd till forskning inom fri
bildning och vuxenutbildning

Stöda forskningsprojekt där
den fria bildningens
verksamhet och effekter
synliggörs

BAs representanter sitter med i de
regionala
vuxenvägledningsnätverken
(ELO-grupperna). Marie Granbacka LIVgruppen i Österbotten och Henrika Nordin i
Åboregionen.
Bidra med möjliga forskningsteman till
Nationella
centret
för
utbildningsutvärdering
samt
till
ÅA/Vuxenpedagogiska enheten samt deltar
aktivt i det forskningsarbete som görs av
det
forskningsnätverk
som
FBA
koordinerar.
Bildningsalliansen
ordnar
forskarsymbosium under 2017. Den
finlandssvenska forskningen inom fri
bildning behöver aktiveras och samarbete
med det finskspråkiga bör diskuteras. UKM
poängterar att forskningen kan bidra med
resultat
som
kan
motivera
både
finansiering och verksamheten i sin helhet.

MG deltog i LIV-gruppens
möten 20.4, 6.9 och 29.11

VL, K, ST

HN sitter i styrgruppen för
TAIKO-projektet
Perustaidot haltuun som
leds av Jyväskylän
Yliopisto

Har inte åtgärdats utan
istället ordnades workshop
kring konceptualiseringen
av
invandrarundervisningen.

