Årsberättelse 2018
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 2018
Alla läroanstaltsformer
styrelsen.

representeras

Ansvarig
i

ST, OF, VO

8.2, 16.4, 21.5, 3.8, 3.9,
22.10, 17.12

6-7 styrelsemöten hålls under året.

2.Ekonomin

Tydlig arbetsfördelning

Arbetsfördelningen fastslås inom styrelsen.

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

Bildningsalliansens (Ba) omsättning
består till 60% av projektbidrag, 30% av
basfinansiering
(medlemsavgifter
och
statsunderstöd)
och
10%
av
försäljningstjänster. På grund av den låga
basfinansieringen är Bildningsalliansen
beroende av projektfinansiering, vilket gör
långsiktig ekonomisk planering utmanande.
Bildningsalliansen har under tre år även
varit administratör för Nätverket för vuxnas
lärandes (NVL) informationsbyrå och Bas

Analys Uppföljning

ST, OF, VO

VL,

VL, K

ST,

Ordförande och vice
ordförande har
tillsammans med
verksamhetsledaren
fungerat som
arbetsutskott.
Bildningsalliansens
ekonomi följde samma
fördelning för 2018 som
under tidigare år, d.vs.
60% projekt, 30%
basfinansiering, 10
försäljningstjänster.
Bildningsalliansen står som
värdorganisation för NVL i
Finland 2018-2020, med

koordinator har varit ansvarig redaktör på
50%. Finansieringen kommer från Nordiska
ministerrådet.
Vem
som
sköter
informationskontoret från 2018 framåt är i
skrivande stund osäkert och kommer att
påverka Bildningsalliansens ekonomi ifall
kontoret förflyttas.

Följande finansiärer/projekt/tjänster ger
finansiering/intäkter för BAs verksamhet:
- Utbildningsstyrelsen
(UBS)/Informatör för Erasmus+,
Nordplus och Epale
- UBS/fortbildningsprojekt Fri bildning
Digisporrar och ett nytt
fortbildningsprojekt för 2018
- Undrvisnings- och kulturmininsteriet
(UKM)/Fri Bilding 3.0
- Svenska
kulturfonden/Verksamhetsbidrag
- Svenska
Folkskolans
Vänner
/Verksamhetsbidrag
- Erasmus+ /Mobility, fortbildning
- ESF/Integration och
entreprenörskap
- NordPlus/Open Badges
- Försäljning
av
övriga
tjänster/produkter:
lärarbanken,
licenser
(Webropol,
ACP)
mediabevakning, förtjänsttecken
3 Personalen

Hålla utvecklingssamtal med de anställda
inom februari.

möjlighet till förlängning.
Johanni Larjanko jobbar
som nationell koordinator
för NVL.
Dessutom
ansvarar
Bildningsalliansen
för
följande nordiska nätverk;
Distansnätverket (J.L) och
nätverket inom hållbar
utveckling (H.N)
Bildningsalliansen
beviljades 30 000 € för
fortbildningsprojektet Steg
för steg – med fokus på
handledning (UBS).
Svenska
Folkskolans
Vänner
beviljade
ett
verksamhetsbidrag
på
5 000 € för år 2018
De
övriga
projekten
fortsatte under 2018.

VL höll utvecklingssamtal
med M.G 19.2 och med J.L
26.2

Tydliggöra
arbetsuppgifter,
arbetssätt och rutiner

Ordföranden håller utvecklingssamtal med
VL.

VL

Ordförande
höll
utvecklingssamtal med H.N
29.1

Personalprinciperna följs och uppdateras
vid behov. Företagshälsovården ses över.

VL, OF

Åtgärdat.

Vidareutveckling av rutiner för effektiv intern
kommunikation,
(Facebook-grupp,
regelbundna personalmöten fysiskt eller via
ACP).

VL, K

Under 2018 togs Slack i
bruk
som
kommunikationsapp
och
personalmöten ordnades
online via Zoom.

Gemensamma arbetsdokument på Google
Drive
(material
inför
nyhetsbrev,
mötesagendor)

I bruk.

Årsklockor, dokument för redovisning och
rapportering samt övriga bestående
dokument sparas på Dropbox

Årsklocka
och
andra
styrdokument gås igenom
på planeringsmöten.

Planering av fortbildning för år 2018 görs
gemensamt med personalen i början av
året.
4. Intressebevakning

Föra fram fria bildningens
intressen gentemot
myndigheter och finansiärer.

Styrelsen gör årligen upp en tydlig plan för
intressebevakningen
–
målgrupper,
målsättningar och verktyg/medel. Planen
görs utgående från Bildningsalliansens
strategi.
Aktivt ställningstagande genom utlåtanden
och deltaganden i höranden i frågor som
berör den fria bildningen. (UKM, Riksdagen
etc.) Bildningsalliansen ska hålla personlig
kontakt med centrala riksdagsledamöten

VL, ST, OF,
VO

ST, VL

Kansliet höll planeringsoch utvecklingsdagar 1920.2, 14.6, 6.9 och 11.12.
Därutöver personalmöten
ca 2ggr/månad
Det här har inte åtgärdats.

H.N
deltog
19.5
i
hörandetillfället
i
Köpenhamn på Nordiska
ministerrådet
angående
framtida

och tjänstemän på
Kommunförbundet.

UKM,

UBS

och

utbildningsmöjligheter
norden.

i

H.N
deltog
7.6
i
hörandetillfället angående
den nya programperioden
för Erasmus+
Bildningsalliansen ska aktivt hålla kontakt
med
kommunala
tjänstemän
och
beslutsfattare.

Bildningsalliansen ska föra en synlig
diskussion i print- och sociala media (främst
Twitter) kring frågor som är centrala för den
fria bildningen.

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

Aktivt deltagande i
- YTR
(fria
bildningens
samarbetsgrupp
för
intressebevakare och centrala
tjänstemän på UKM, UBS och
Kommunförbundet)
- UBS;
Aikuiskoulutuksen
asiantuntijaryhmä
(Johanni
Larjanko/Henrika Nordin)
- UBS;
arbetsgruppen
för
läroplansrekommendationer
för
invandrarutbildnigen
inom
fria
bildningen (Annette Jansson)
- UKM; arbetsgruppen för vuxnas
grundläggande
färdigheter
(Johanni Larjanko)

VL, K

H.N
deltog
i
välfärdsnämndens möte i
Kristinestad 24.4 för att
informera om de resurser
och modeller det finns för
invandrarundervisningen
inom fria bildningen.

VL, ST, OF,
VO, K

VL twittrar regelbundet och
då färmst med teman som
berör
fri
bildning,
utbildning,
hållbar
utveckling, integration och
grundläggande
samt
digitala färdigheter.

H.N deltog i YTR möte 19.4
och 27.11
De övriga medlemmarna
deltog i arbetsgrupperna.

Aktivt medlemskap i och samarbete med
Vapaa sivistystyö-Fritt bildningsarbete rf
(FBA)

HN deltog i FBAs möte 6.2,
13.3, 3.5, 28.8 (ingen
deltog), 7.11, 14.11.

Samarbete
med
takorganisationerna
bildningsarbete

Deltagande i KoLs möten;
16.2 (HN), 9.4 (HN), 10.6
(CH), 26.10 (CH) och 14.12
(ingen deltog)

de
inom

övriga
fritt

Bildningsallinsen har ett
gemensamt projekt till
sammans
med
folkhögskolsföreningen och
Opintokeskukset ry kring
socialpedagogisk
handledning (SOSPEVA)
BA deltar också som
partner i FBAs digiprojekt.
Samarbete med NVL inom aktuella teman
som NVL driver

BA ansvarar för NVLs
nätverk
inom
hållbar
utveckling
och
distansundervisning.
Dessutom ordnades det
under våren en nationell
nätverksträff i Finland för
alla dem som deltar i
nordiska nätverk.
Som nationell koordinator
av NVL i Finland deltog HN
och JL också i NVLs möte
med nordisk och europeisk
agenda.

Samarbete med övriga nordiska kolleger
inom folkbildningen

HN deltog 18-19.6 i
Nordiskt folkbildningsmöte i
Stockholm. BA har ett
gemensamt
Nordplus-

5. Utveckling av
Bildningsalliansen

Strategi och visioner

Strategin uppdaterades under 2017 och
godkändes på årsmötet 2017. Strategin
uppdateras vid behov inför årsmötet 2018.
Under 2018 arbetar Ba med frågor som
berör:
1. Nya utbildningsmodeller för
invandrarutbildningen
2. Vuxnas grundläggande färdigheter
3. Vägledning inom fri bildning
4. Validering av kompetens
5. Yrkesutbildningsdiskussion
6. Finlandssvenska utbildningsfrågor

ST, VL, K

projekt
med
DFS,
Studieförbunden,
Mimer
(Linköping universitet) och
Åbo
akademi
kring
kartläggning av nordisk
forskning inom folkbildning.
Strategin har inte
uppdaterats under 2018.
1. BA har under 2018
fortsatt jobba med frågor
som berör
invandrarundervisningen
inom fritt bildningsarbete.
Främst har det varit frågan
om nätverksträffar med
olika tema som
grundläggande litteracitet
och läromedel.
2. BA har främst informerat
medlemmar kring vuxnas
grundläggande färdigheter
och grundläggande
utbildning för vuxna samt
där tillhörande
statsunderstöd.
3. BA startar hösten 2018
ett fortbildningsprojekt
kring handledning och
därtill är vi med i projektet
SOSPEVA (nämndes
ovan)
4. Validering av
kompetens har främst
skett genom det Nordplus projekt Open Badges som
BA koordinerat. Nu finns

det möjlighet till att
avlägga
kompetensmärken. Några
av BAs medlemmar har
också utarbetat egna
kompetensmärken.
5. BA har främst genom
deltagande i seminarium
och genom NVLs arbete
för vuxnas lärande
fokuserat på
yrkesutbildningen.
Yrkesutbildningen har
också deltagit i
nätverksträffar för dem
som jobbar med
integration
6. Finlandssvenska
utbildningsfrågor är ett
tema som är ständigt
aktuellt och arbetas med
på många sätt. Deltagande
i Kommunförbundets
rektorsdagar ger en bra
inblick i frågor som är
aktuella inom bildningen
överlag.
Genomgående fokusområde för 2018 är
framtiden och de möjligheter den ger den
fria bildningen. Bildningsalliansens projekt
Fri Bildning 3.0 har som målsättning att
hitta nya målgrupper och bildningsuppgifter
för fria bildningen. Speciellt fokus sätts på
nya utbildningsstrukturer och –modeller,
medborgaraktivitet och vuxnas arbetshälsa
och välmående.

I projektet Fri Bildning 3.0
som finansierades av UKM
ordnades fyra
framtidshubbar som
fokuserade på vem, vad,
hur och varför vi ska ha fri
bildning i framtiden.
Arbetet resulterade i olika
visioner om målgrupper,
innehåll och syften. Under

avslutningsseminariet
presenterades
framtidshandboken samt
hur vissa medlemmar har
tänkt gå vidare med
utvecklingsarbetet.

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

Uppföljning av kommunikationsstrategi i
enlighet med Bas strategi och
verksamhetsplan.

Kommunikationsstrategin
uppdaterades och gicks
igenom i början av år 2018
och under
planeringsdagen i juni.

Planering av synlighetskampanjer och
marknadsföring i och med att
Bildningsalliansen fyller 5 år 2018.

BA hade en kampanjplan
för 2018 som delvis har
genomförts. Tidsbrist och
personresurser har delvis
bidragit till att alla åtgärder
inte har förverkligats.

Under 2018 ska medlemmarnas
verksamhet lyftas fram i sociala media.

BA genomförde en
Instagramkampanj där
medlemmarna under en
vecka lyfte fram sin
verksamhet

Ba ska i sin plan för 2018 fokusera på
mera synlighet i print- och social media i
frågor som berör intressebevakning

BA gjorde olika
synlighetskampanjer på
FB och Twitter i samband
med olika evenemang och
tillställningar. Dessutom
lyftes podden och Livslärd
fram i sociala media under
verksamhetsåret. Videon
gjordes bl.a. från De
finlandssvenska
integrationsdagarna.
Dessa har sedan använts

6. Information

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

Nyhetsbrev skickas ut kontinuerligt (12ggr/månad)
och
utvärderas
under
verksamhetsåret.

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

VL, K

för att ge synlighet till det
arbete vi gör inom
integration.
Nyhetsbrev har skickats ut
med längre mellanrum är
tidigare, ca. 1/månad.
Orsaken beror delvis på att
vi inte längre använder oss
av
Meltwater
för
nyhetsflöde och delvis för
att
vi
utvärderat
att
nyhetsbrevet kunde ha
större effekt om det skickas
ut mera sällan.
Ledningsbrev har utkommit
jan, feb, mars, april, maj,
augusti,
september,
oktober, november och
december.Därtill informerar
HN vid behov rektorer per
e-post.

Kommunikation på sociala media sker via
Facebook, Twitter, Instagram och Livslärdbloggen.

Facebook
uppdateras
veckovis, huvudsakligen av
HN, HN twittrar kring
bildningsfrågor
via sitt
personliga konto, JL sköter
Bildningsalliansens
twitterkonto, MG ansvarar i
huvudak för Instagram men
inlägg sätts in av hela
kansliet.

Analytisk information, verksamheten i siffror
för webbsida, sociala medier samt för
användning vid projektansökningar.

Har inte åtgärdats

Ba utreder möjligheten att delta med
Folktinget på SuomiArenan samt i

Kansliet har valt att inte
delta i SuomiArenan eller

planeringen av Svenska Veckan som en del
av
synlighetskampanjen
och
intressebevakningen.

Svenska
tidsbrist.

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

p.g.a.

Följande poddavsnitt har
gjorts under 2018; Bildande
samtal med a) Marcus
Rosenlund,
b)
Sören
Lillkung,
c)
Sabine
Forsblom och d) När
språket inte är allt med
Allyana Thomas

Under 2018 görs poddavsnitt kring temat
bildning
som
en
del
av
Bas
synlighetskampanj i och med jubileumsåret.

7. Fortbildning,
kompetensutveckling

Veckan

Statistik över fri bildning 2017 görs klar i
början av år 2018 och ska finnas tillgänglig
vid årskongressen.

Eftersom BA inte fick in av
alla medlemmar statistik
innan
årskongressen
presenterades statistiken
14.9 på Informationsdagen
för rektorer.

Handboken för förtroende valda uppdateras
och utarbetas så att den passar alla
verksamhetsformer inom fria bildningen.

Handboken
har
uppdaterats men behöver
ännu utökas med ny
relevant information.
BA ansökte och beviljades
finansiering
för
fortbildningsprojektet Steg
för steg-med handledning i
fokus

Fokusområden för fortbildning under 2018
är: Digitaliseringen
Möjliga områden som kunde sökas
fortbildningsfinansiering för av UBS år 2018:
-vägledningstjänster
-inklusion/etablering
- validering
- digitalisering

VL, K

- vuxnas grundläggande färdigheter
Fortbildningarna
finansiering fås.

förverkligas

om

Kanslistdagar ordnas under våren 2018.

Ordna rektorsdagar på hösten i samarbete
med
Kommunförbundet
och
Utbildningsstyrelsen.

Ordna
De
integrationsdagarna
Folktinget på hösten.

Dagar
för
den
administrativa personalen
ordnas i januari 2019 efter
diskussioner
med
styrelsen.
HN
har
deltagit
i
planeringen
och
genomförandet
av
Kommunförbundets
rektorsdagar
2526.10.2019
i
Åbo.
Bildningsalliansen ordnade
program samt hade eget
studiebesök.

finlandssvenska
tillsammans
med

Integrationsdagarna
ordnades 19-20.11.2018
på Hanaholmen med ca.
120
deltagare
båda
dagarna.

Planera gemensamma större satsningar
kring utbildningskonferenser tillsammans
med Kommunförbundet, HY+, CLL,
Regionförvaltningsverket och UBS.

HN
deltog
i
UBS’
nätverksträff i Tammerfors
för dem som jobbar med
invandrare. HN ledde en
workshop.

Informera om andra relevanta fortbildningar
som ordnas av andra aktörer.

BA informerar regelbundet
om
Svenska
studieförbundets,
HY+,
CLL
och
Regionförvaltningsverkets
fortbildningar samt vid

relevans
också
Kommunförbundets.

Webbinarier som fortbildningsform
användas mera under 2018.
8. Utvecklingsarbete

Utveckla den fria bildningens
insatser för att främja digital
delaktighet.

Utveckla samarbete mellan fria
bildningens
organisationer
samt med andra
utbildningsorganisatörer

ska

BA ansvarar för nätverket Digital
delaktighet. Ba utreder möjlighet att vara
med på All Digital Week.

Stöda utvecklingsarbete på lokal och
regionalnivå via projektet Fri Bildning 3.0.

VL, K

BA har ordnat webbinarie
kring digitala lärplattformer,
dessutom har vissa av våra
tillställningar
streamats
och/eller bandats.
BA deltog med andra
samarbetspartner i All
Digital week 19.3. JL
ansvarade för helheten. BA
vann titeln Best Event 2018
för sin insats.
BA har genomfört under
handledning
av
Great
Minds Oy och Niko Herlin 4
framtidshubbar med fokus
på
att
utveckla
och
inspirera verksamheten.

Utveckla verksamheten inom de nationella
nätverken som BA koordinerar inom
integration/utbildning och digital delaktighet.

Nätverken har varit aktiva
också under 2018. Digital
delaktighet deltog i All
Digital Week eventet. HN
skickar kontinuerligt ut (ca
4-6ggr/år) nyhetsbrev till
nätverket
för
integration.Båda nätverken
har Facebook-sidor.

Utveckla system för validering av fri bildning
och samarbete i validerings- och
vägledningsfrågor över sektorsgränserna.
Johanni sitter med i NVLs nationella
valideringsgrupp.

Bildningsalliansen erbjuder
möjligheten till medelmmar
att skapa komptensmärken
för sina kurser via OPen
Badge Factory.

Testa och utvärdera ett öppet system för
validering av kompetenser och färdigheter
inom den fria bildningen genom Nordplusprojektet Open Badges.
BAs representanter sitter med i de regionala
vuxenvägledningsnätverken
(LIVgrupperna). Marie Granbacka LIV-gruppen i
Österbotten och Henrika Nordin i
Åboregionen.

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
UBS angående
internationella projekt.

Stöda regionala
utvecklingsbehov för den fria
bildningen.

Aktivt deltagande i det nordiska nätverket
Folkbildning Norden. Verksamhetsledaren
deltar i generalsekreterarmöten.

I samband med den nya integrationslagen
och
den
nya
finansieringen
för
invandrarutbildning uppstår det ett behov av
att föra mera regionala och kommunala
diskussioner kring hur integrationen ska ske
inom området. Ba ska vara med i
diskussionerna och stöda medlemmarna i
deras integrationsarbete.

Den Österbottniska LIVgruppen har haft möten
under 2018 som MG har
deltagit i.

Folkbildning i Norden höll
möte 18-19.6, HN deltog.

HN besökte Kristinestads
välfärdsnämnd i april 2019
för att informera om
integrationsutbildningen
och de möjligheter som
finns.
Dessutom
har
Bildningsalliansen
regelbundet engagerat sig i
hur
integrationen
och
integrationsutbildningen
ska
ske
i
huvudstadsregionen och
Södra Finland.

Centrala samarbetspartners

9. Stöd till forskning inom fri
bildning och vuxenutbildning

Stöda forskningsprojekt där
den fria bildningens
verksamhet och effekter
synliggörs

Kommunförbundet, Folktinget, Svenska
studieförbundet,
Svenska
litteratursällskapet
(Kvinnor
berättar
databasen (KB)), Suomalainen Naisliitto
(KB), Åbo Akademi (vuxenpedagogik och
CLL), Novia och Centria (projektet
Integration
och
Entreprenörskap),
Förbundet
Hem
och
Skola,
Finlandssvenska sång och musikförbund,
nationella och nordiska systerföreningar,
Bidra med möjliga forskningsteman till
Nationella centret för utbildningsutvärdering
samt till ÅA/Vuxenpedagogiska enheten
samt delta aktivt i det forskningsarbete som
görs av det forskningsnätverk som FBA
koordinerar.

Samarbetet har fortsatt
med
nämnda
organisationer.

VL, K, ST

BA är part i Nordplusprojektet som kartlägger
forskning inom området för
folkbildning. Övriga parter
som deltar är DFS,
Studieförbunden, Mimer
och Åbo Akademi
Gällande projektet i
socialpedagogisk
handledning involveras ItäSuomen yliopisto i
kartläggningen av
handledning inom
invandrarutbildningen samt
i genomförande av det
workshopsarbete som görs
och som ska resultera i en
modell för
socialpedagogisk
handledning

