
 

Stefan Bietkowsk, 470909 

Att: Styrelsen för Folkhögskoleveteranerna 

Anhållan om utträde ur föreningen 

Hej! 

Har med behållning varit medlem i föreningen i cirka två år och följt de olika aktiviteterna via 

tidskriften. Jag är väl medveten om att det är en förening för veteraner, d v s personer som avslutat 

sin bana inom svensk folkhögskola och att ett viktigt syfte är kartlägga och berätta om det som varit. 

Jag är 72 år och har inte arbetat på folkhögskola sedan 2015, men har fortsatt som lärare inom andra 

skolformer för vuxna och har nu ett 50-årigt perspektiv på svensk skola. 

Det är med stor sorg jag noterar de problem, som finns inom vuxenutbildningen, främst i den s k 

vinstgenererande sektorn. Privata utbildningsföretag etablerar sig titt som tätt, med enda mål att 

generara så stor vinst som möjligt, på bekostnad av utbildningskvaliteten. Även många folkhögskolor 

ägnar sig åt uppdragsutbildning med varierande resultat. Jag saknar en kritisk granskning av den här 

verksamheten från Veteranföreningens sida. Det finns även andra sidor av folkhögskolornas 

verksamhet, som skulle kunna granskas och kanske leda till en fruktbar debatt. Även om 

folkhögskolorna inte är underställda Skolverket, saknade jag ett ramaskri från folkhögskolorna efter 

förslaget om att stryka Antiken. Jag efterlyser ett aktivt och levande deltagande i dagens skol-

/utbildningsdebatt, även i skolfrågor, som inte främst berör folkhögskolan. Tyvärr upplever jag, 

kanske felaktigt, att svensk folkhögskola är så upptagen av ”sitt eget” att man inte har tid/lust att 

engagera sig i större frågor. Många folkhögskolor gör stora insatser för nyanlända, men det borde 

inte hindra att man tillåter sig att kritiskt granska verksamheten. Det är möjligt att jag är helt ute och 

cyklar, men när jag iakttar den svenska skolan idag, efterlyser jag några kloka och väl valda ord från 

människor som hunnit få ett ordentlig helikopterperspektiv, exempelvis folkhögskoleveteraner. 

Vänliga hälsningar 

Vallentuna 2019-12-28 

Stefan Bietkowski 

 

Hej Stefan 

Tack för ditt brev. Du vill avsluta ditt medlemsskap säger du vilket jag naturligtvis beklagar. Jag 

uppfattar emellertid ditt inlägg och ditt motiv som viktigt. Därför vill jag gärna svara på ditt 

brev publikt. Du vill lämna veteranföreningen därför att vi syns för lite i debatten. 

 

Du beskriver aktuella skolfrågor där du saknar vår röst. Du nämner sådant som antikens plats i 

historieundervisningen och kanske än mer frågan om vinstdrivna skolor där du lyfter fram den 

växande andelen av uppdragsutbildning i folkhögskolevärlden som bekymmersamt och något som vi 

veteraner kritiskt borde kommentera. Jag delar till stor del din uppfattning i de frågor som du 

lyfter fram vilket jag också tror att det stora flertalet av våra medlemmar gör. 



 

Veteranföreningens opinionsbildande roll är tydliggjord i stadgarna vilket vi markerat under min 

tid som ordförande. Jag har också i mina krönikor försökt att lyfta fram politiskt angelägna 

frågor. När jag går igenom vad jag skrivit ser jag att det kanske mer handlat om mänskliga 

rättigheter och migrationspolitik än rena skolpolitiska frågor vilket jag tycker går att försvara 

dels därför att det är en ödesfråga för vårt samhälle dels därför att folkhögskolan har en viktig 

roll när det gäller integrationen av flyktingar. 

 

Ska vi i större utsträckning ägna oss mer åt rena skol- och folkbildningspolitiska frågor? Den 

frågan får vi ta upp i styrelsen. Jag menar dock att ledarkrönikorna bör ha en personlig 

utformning. Kanske att fler röster ska få höras i detta krönikeformat för att bredda mångfalden av 

intressanta frågor? 

 

Kan vi synas och höras mer i debatten? Ja, detta bör var vår ambition men det är inte alldeles 

enkelt. Vi har tre forum i vår förening; medlemstidningen Folkhögskoleveteranen, hemsidan och 

facebook. Medlemstidningen är uppskattad det har vi fått många bevis på. Om den ska ändra 

karaktär 

och ha mer kommenterande debattmaterial får vi diskutera men det är som sagt ett forum som 

medlemmarna gillar i sin nuvarande form. 

 

Hemsidan och framför allt vår Facebooksida skulle kunna användas i större utsträckning inte minst 

för debattinlägg. När det gäller facebook skulle vi behöva en ytterligare redaktör för att 

stimulera användandet av detta forum. Kan det vara något för dig Stefan? 

 

Skulle vi inte kunna synas i andra mediala forum och delta i den allmänna skolpolitiska debatten? 

Frågan har du aktualiserat 

Stefan. Jag kommer att ta upp den frågan med styrelsen och redaktionen. Men det är ingen lätt 

uppgift för ett gäng veteraner att skapa en plattform i den allmänna skolpolitiska debatten. 

 

Slutligen Stefan du behövs i vår förening det har du visat. Fundera ett varv till innan du 

slutgiltigt bestämmer om du ändå inte vill vara med i vår förening! 

 

Med vänlig hälsning 

Björn Grip 

ordförande Folkhögskolans Veteranförening 

 

Hej och tack! 

Är medveten om att mitt brev skrevs i ett visst tillstånd av affekt. Ilska över hur de 

stora och små privata utbildningskoncernerna missköter verksamheten för egen 

vinnings skull, Skolverkets agerande (synen på kunskap m m) och delvis bristen 

på intresse för äldres erfarenhet (även om jag personligen fått en mycket positiv 

respons på mina tre senaste arbetsplatser). Till detta ska också läggas den brist 

på ett starkt engagemang för de här frågorna i allmänna medier, som jag (kanske 

felaktigt) upplever. Min frustration drabbade Veteranföreningen, fast den borde ha 



riktats åt andra håll. Tackar uppriktigt för att ni tagit mitt inlägg på allvar och bemödat 

er att ge mig ett långt och uttömmande svar. Betalar genast in avgiften. 

Vänliga hälsningar 

Stefan Bietkowski 


