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Målsättning

Tyngdpunktsområden 2020

Aktiv styrelse enligt BAs
stadgar och arbetsordning

Alla läroanstaltsformer representeras i
styrelsen. Höstmöte ordnas inom november
och vårmöte inom april.

Ansvarig
ST, OF, VO

6-7 styrelsemöten hålls under året.

2.Ekonomin

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.

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
och projektarbete en nödvändighet.
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Bildningsalliansen ansvarar för
koordinationen av det nordiska Nätverket för
Vuxnas Lärande (NVL) i Finland.
Finansieringen kommer från Nordiska
ministerrådet.

VL, K
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Analys Uppföljning

Följande finansiärer//tjänster ger
finansiering/intäkter för BAs verksamhet:
- Undervisnings- och kulturministeriet
- Utbildningsstyrelsen
- Europeiska strukturfonden
- Nordiska Ministerrådet
- Svenska Folkskolans Vänner
- Svenska kulturfonden
- Försäljning av tjänster: lärarbanken,
licenser (Webropol, Zoom, Open
badge Factory), förtjänsttecken
3 Personalen

Tydliggöra
arbetsuppgifter,
arbetssätt och rutiner

Hålla utvecklingssamtal med de anställda
inom februari.
Ordföranden håller utvecklingssamtal med
VL.
Personalprinciperna följs och uppdateras
vid behov.
Vidareutveckling av rutiner för effektiv intern
kommunikation, (molntjänst för interna
dokument, regelbundna personalmöten
fysiskt eller via Zoom).
Gemensamma arbetsdokument på Google
Drive (material inför nyhetsbrev,
mötesagendor)
Årsklockor, dokument för redovisning och
rapportering samt övriga bestående
dokument sparas på Dropbox
Planering av personalfortbildning för år
2020 görs gemensamt med personalen i
början av året.
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4. Intressebevakning

Föra fram fria bildningens
intressen gentemot
myndigheter och finansiärer.

Styrelsens arbetsutskott gör årligen upp en
tydlig plan för intressebevakningen
målgrupper, målsättningar och
verktyg/medel. Planen görs utgående från
Bildningsalliansens strategi.
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Under 2020 gör
Bildningsalliasen
påverkansarbete inom områdena:
- vuxnas grundläggande
- förlängd läroplikt
- integration på svenska i relation till
det åtgärder som finns nämnda
inom regeringsprogrammet
- tilläggsprestationer
för
invandrarutbildningar
- erkännade och identifiering av fri
bildning
- utredning kring den svenskspråkiga
utbildningen
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Bildningsalliansen gör upp en tydllig lista på
vilka aktörer som regelbundet ska
informeras om de frågor som berör den fria
bildningen.
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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 riksdagsledamöter
och med tjänstemän på UKM, UBS och
Kommunförbundet och andra myndigheter
som tangerar våra intresseområden.
Bildningsalliansen ska vid behov hålla
kontakt med kommunala tjänstemän och
beslutsfattare. Bildningsalliansen arbetar
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redan under 2020 med
Kommunalvalet 2012.

frågor

inför

Bildningsalliansen ska föra en synlig
diskussion i media kring frågor som är
centrala för den fria bildningen.
Samarbeta med andra
intressebevakare inom fria
bildningen för att stärka
effekterna av
intressebevakningen
ytterligare

Aktivt medlemskap i och samarbete med
Vapaa sivistystyö-Fritt bildningsarbete rf
(FBA)
Aktivt deltagande i YTR (fria bildningens
samarbetsgrupp för intressebevakare och
centrala tjänstemän på UKM, UBS och
Kommunförbundet)
Aktivt
samarbete
med
Finland
folkhögskolförening (FFF) och
Medborgarinstitutenas förbund (MIF) samt
Opintokeskukset ry via konkreta projekt och
samarbetsinsatser. Utökande samarbete
med de övriga centralorgansiationerna
Kansavalistusseura, Urheiluopistot ry och
Finlands Sommar universitet rf

5. Utveckling av
Bildningsalliansen

Strategi och visioner

Samarbete med NVL inom aktuella teman
som NVL driver
Samarbete med övriga nordiska kolleger
inom folkbildningen
Verksamhetsledaren sitter som medlem i
Nordiska Folkhögskolrådet 2020-2022
Strategin uppdateras under 2020
Under 2020 arbetar Ba med frågor som
berör:
1. Vuxnas grundläggande färdigheter
2. Erkännande och identifiering av
kunnande
3. Tillgänglighet inom fria bildningen
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4. Ekosocial bildning
5. Samarbetsmodeller för utbildning
på svenska i Finland
Förutom ovanstående fokusområden
nämns det inom punkt 4
intressebevakning, de ärenden som är
centrala för Bildningsalliansens
påverkansarbete.

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

Bildningsalliansen ska utarbeta och
förändra sina webbsidor under 2020 så att
de motsvarar de krav direktivet för
webbtillgänglighet ställer.
En ny kommunikationsstrategi arbetas fram
tillsammans med Kommunikationsbyrå
Bertills & Jung.
Även under 2020 ska medlemmarnas
verksamhet lyftas fram i sociala media.
Ba ska i sin plan för 2020 fokusera på
mera synlighet i medier i frågor som berör
intressebevakning och bildningsfrågor.
Centrala och aktuella teman plockas in från
ett nordiskt perspektiv via NVL men också i
samarbete med de finska
systerorganisationer.
Fritt bildningsarbete rf kommer under 2020
att förverkliga en synlighetskampanj
#enmiljonberättelser. Bildningsalliansen
deltar i kampanjen.

6. Information

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

Nyhetsbrev
skickas
ut
kontinuerligt
(1gång/månad) och utvärderas under
verksamhetsåret
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Ledningsbrev skickas ca.1gång/månad
och/eller efter varje styrelsemöte
Kommunikation på sociala media sker via
Facebook, Twitter, Instagram och Livslärdbloggen.
Analytisk information, verksamheten i siffror
för webbsida, sociala medier samt för
användning vid projektansökningar ska
utarbetas.
Under 2020 görs poddavsnitt kring temat
hållbar framtid om tid och resurser finns.

7. Fortbildning,
kompetensutveckling

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

Handboken för förtroendevalda uppdateras
och utarbetas så att den passar alla
verksamhetsformer inom fria bildningen.
Fortbildningarna
förverkligas
om
finansiering fås.
Pågående fortbildningsprojekt:
- UBS/Ekosocial bildning i samarbete
med FBA rf
Planerade projekt
- UBS/fortbildningsprojekt
kring
erkännande och identifiering av
kunnande
- UBS/Fortbildning kring att jobba med
vuxnas grundläggande färdigheter
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- UBS/ Fortbildning för lärare som
jobbar inom området musik
Dagar för administrativ personal ordnas
under 2020
Bildningsalliansen
samarbetar
med
Kommunförbundet kring rektorsdagarna.
Planera gemensamma större satsningar
kring
utbildningskonferenser
eller
nätverksträffar
tillsammans
med
Kommunförbundet,
HY+,
CLL,
Regionförvaltningsverket och UBS.
Bildningsalliansen,SvenskaStudieförbundet
och SFV-Svenska studiecentralen samlas
regelbundet för att planera gemensamma
kursdagar
samt
koordinera
organisationernas kursverksamhet.
Informera om andra relevanta fortbildningar
som ordnas av andra aktörer.

8. Utvecklingsarbete

Projekt

Alla tillfällen som Bildningsalliansen ordnar
ska bandas och finnas tillgängligt för våra
medlemmar.
Följande finansiärer/projekt/tjänster ger
finansiering/intäkter
för
BAs
utvecklingsverksamhet:
- Utbildningsstyrelsen
(UBS)/Informatör för Erasmus+,
Nordplus och Epale
- UBS/Ekosocial bildning i samarbete
med FBA rf
- SKF/Integration på svenska i
samarbete med Folktinget
- ESF/Integration och Entreprenörskap
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- SFV/ Föräldrar i Fokus i samarbete
med Hem och Skola rf
- VS-Digiprojekt,där Bildningsalliansen
är projektpart
- SOSPEVA, samarbetsprojekt med
Finlands folkhögskolförening och
Opintokeskukset ry, finansieras av
UKM
Följande projektansökningar lämnas in
under 2020:
- Erasmus + Mobility ansökan
Utveckla verksamheten inom det nationella
nätverket integration och bildning som
Bildningsalliansen koordinerar.
Utveckla system för validering av fri bildning
och samarbete i validerings- och
vägledningsfrågor över sektorsgränserna.
Johanni sitter med i NVLs nationella
valideringsgrupp.
Marie Granbacka sitter som medlem i LIVgruppen i Österbotten som koordineras av
Regionförvaltningsverket.

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.

Aktivt deltagande i det nordiska nätverket
Folkbildning Norden. Verksamhetsledaren
deltar i generalsekreterarmöten. BA
planerar
under
2020
ett
nordiskt
studiebesök för sina medlemmar.

9. Stöd till forskning inom fri
bildning och vuxenutbildning

Stöda regionala
utvecklingsbehov för den fria
bildningen.

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 vid behov vara med i
diskussionerna och stöda medlemmarna i
deras integrationsarbete.

Centrala samarbetspartners

Folktinget, Kommunförbundet, Svenska
studieförbundet,
Åbo
Akademi
(vuxenpedagogik och CLL), HY+, Novia
och Centria (projektet Integration och
Entreprenörskap), Hem och Skola, NVL
samt nationella och nordiska systerförening.
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.

Stöda forskningsprojekt där
den fria bildningens
verksamhet och effekter
synliggörs
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