Folkhögskolans Veteranförening. Enkät våren 2018
Sammanställning av 21 svar:
1. Medlemsbladet
A. Kan du tänka dig att få tidningen på nätet?
Ja, elva svar. Namn på dessa sist i sammanställningen. Nej sex svar.
B. Vad anser du allmänt om innehållet i tidningen?
För mycket text, för lite bild.
God blandning.
OK men kunde vara ”mer” up to date.
Bra innehåll. Håller ”mitt gamla yrkesliv” levande.
Mera om fhsk idag.
Allt om gamla fhsk elever/lärare/anställda; hur går det för internaten?
Givande läsning överlag.
Allmänt att mycket är intressant, men ibland för mycket nostalgi.
OK, två svar.
Läser från pärm till pärm.
Bra och hög nivå.
I stort sett bra.
C. Vad är bäst i tidningen?
Aktuell info, egna tankar och reflektioner.
Stewe läsvärd.
Ordförandetankarna viktiga och bör inleda.
Anknytningen till dagens fhsk-värld fyra svar.
Gösta Vestlund, tre svar och ”Jag drömmer om.”
Poesihörnan. Min väg till fhsk.
Uppdatering av det som händer i fhsk-världen + anekdoterna.
Allt om gamla fhsk.
Hur det var förr. Osannolika möten. Min väg till fhsk.
Björns krönika. Jörgens författarporträtt. Gläds åt kortnyheter.
D. Vad behöver förbättras?
Dagsaktuella frågor, tre svar.
Om fhsk-verksamhet.
Låt inte Stewe harva i all evighet, finns även bra skribenter bland kvinnor.
Digital distribution ger dessutom plats för mer innehåll.
Intervjuerna för långa.
Layouten är väldigt tråkig, behöver moderniseras.
Ibland långa artiklar.
Layouten borde göras luftigare. Artiklarna känns lite tunga nu.
Artikelförslag: Mitt liv som pensionär. Berättelser om hur man lever sitt liv efter
pensioneringen.

Debatt. Några folkbildare med hyfsat olika åsikter diskuterar en fråga i samma nummer av
bladet, annars blir tiden för lång mellan debattinläggen.
Minnen om roliga, unika händelser man upplevt.
Tag fram skildringar från äldre tiders folkhögskolor! Jag publicerade t.ex. en skildring av julen
på Norra Hälsinglands fhsk 1910.
Nordiskt, skriv om folkhögskolornas verksamhet i de nordiska länderna.
E. Vad läser du först?
Ordförarens reflektioner, tre svar.
Tar det systematiskt från pärm till pärm.
Olika, två svar.
Här kan man läsa allt, två svar.
Beror på.
Vet ej.
Första sidan.
Aktuellt.
F. Vad brukar du hoppa över?
Gamla minnen.
Inget, fyra svar.
Stewes artiklar börjar bli lite tröttsamma.
Konsthörnan.
Kanske poesin, ursäkta mitt opoetiska jag.
G. Frågor om de fasta inslagen i tidningen. Rangordna från 1 till 5, med 5 som bäst!
Medeltal från avgivna svar (12).
a. Jag drömmer om folkhögskolan.
b. Min väg till folkhögskolan.
c. Anekdoter.
d. Poesihörnan.
e. Konsthörnan.
f. Att göra gott som veteran.

3,8
4,0
3,0
3,2
2,6
2,5

2. Hemsidan och Facebook.
A. Vad tycker du om detta sätt att använda hemsidan och Facebook? (här kortad
frågeställning).
Fb medlemsgrupp existerar inte. Fb väldigt lite material. Meningslöst.
OK, tre svar.
Det blir nog bra.
Hemsidan, särskilt i dagens debatt – bättre än Fb.
Helt OK + Bra, två svar.
Har inte hittat på den förrän nu, men det är säkert bra.
Bara ni orkar hålla den a jour, så är det utmärkt.
Hemsidan OK. Fejan lite passiv.

De är bra sociala medier, men måste ständigt skötas och vara aktuella annars förlorar de
snabbt intresse.
B. Vad tycker du allmänt om hemsidans innehåll och form?
Ej studerat den närmare.
Bra, två svar.
Är inne på sidan någon gång.
Riktigt snygg.
Är nog bra.
Fräsch och förtroendeingivande.
OK, två svar.
Informativ och lättillgänglig.
Lättläst och innehållsrik.
Ska finnas. Att besöka den bör bli en vana.
Använder ej dessa.
Hyfsad, men Västsvenska distriktets regelbundna träffar tycks aldrig komma med.
C. Har du förslag till annan utformning?
Nej eller ej kommentar, fem svar.
Fylligare, fler borde skriva där.
Lite modernisering.
I fliken ”Regionala möten” saknas några referat som varit med i tidningen. Hur sker urvalet?
Använder ej Fb, två svar.
Hållas aktuell hela tiden för att bli läst. Den här enkäten finns ej med.
Borde vara möjligt att själv lägga in arrangemang på Fb. Funkar inte idag, såvitt jag vet.
Skippa Fb om det inte blir mer än nu!
D. Hur ser du på möjligheten att skriva i gästbloggen?
Har inte använt möjligheten.
OK.
Passar inte på hemsida, ska vara på Fb.
Tror att vi tillhör fel generation.
Har inte Fb.
Är inte mycket för att blogga.
Alternativt Fb.
Möjligheten förskräcker. Bättre att skribenter skriver övertänkta och korrigerade inlägg, än
att bara öppna luckan.
Bra ide, men nej.
Varför inte.
Bra möjlighet!
E. Vad kan vi (du) göra för att få fler bidrag?
Vet ej, tre svar.
Möjligt att förslag på olika teman/problemområden kan verka förlösande på somliga.
Uppmuntra f.d. kolleger att bli medlemmar.
Jag kan påminna om kursen på Stora Karlsö (som Jörgen deltog i för några år sedan).
Prata med folk d.v.s. medlemmar.

Uppmuntra medlemmar att skriva genom telefonsamtal.
3. Regionala träffar.
A. Har du deltagit i regionala träffar?
Ja, 16 svar. Även arrangerat sådana? Nej, tre svar, men ser fram emot detta.
B. Vad anser du om upplägget att värdskolan då presenterar sin verksamhet?
Bra, men fler inslag + andra alternativ t.ex. gästföreläsare eller delta i resp. åhöra diskussion.
Bra, fyra svar.
OK.
Automatisk spridning.
Mycket intressant, två svar.
Skolans tid max 1,5 timmar.
Bra men även andra inslag med teman.
Bra och gärna diskussion med lärarna på skolan om dagsläget.
Utmärkt.
Intressant, ett bra sätt att informera sig om fhsk idag.
C. Har du förslag till annan utformning?
Även möte med deltagare och personal + inslag av mer allmänt intresse.
Veteraner delar med sig av erfarenhet och kunskap till unga lärare.
Bra med teman.
Västsvenska har ett bra koncept.
Hur veteraner kan bidra med eller påverka genom sin erfarenhet.
T.ex. Var det bättre/sämre förr.
T.ex. Åhöra/delta i diskussion, gästföreläsare.
Nej, tre svar.
D. Önskvärt att få till stånd erfarenhetsutbyte mellan veteraner och aktiva lärare på
värdskolan?
Skulle vara utmärkt.
Ja, sju svar. Typ Skeppsholmen i januari.
Vore intressant, två svar.
Intressant men omvärlden förändras, så jag tror inte de vill höra stofilers suddiga minnen av
ovidkommande erfarenheter.
Har vi gjort, även studerande inkluderade. Skulle göras oftare.
E. Övriga kommentarer?
Gärna tematräffar, typ fhsk och arkitektur, finns pedagogiskt tak?
4. Seminarier.
A. Har du deltagit i seminarier?
Ja, nio svar.
Nej nio svar.
B. Ge förslag på teman för kommande verksamhet!
Folkhögskolans framtida utmaningar.
150-årsjubiléet.

Demokratifrågor är alltid aktuella
Den politiska styrningen av fhsk med ansvariga politiker och tjänstemän.
Folkhögskolan som lokal mötesplats och bildning/kulturcentrum.
Utåtriktad verksamhet, goda exempel.
Att vi kan vara någon slags remissinstans eller åtminstone vara med mera i debatten kring
folkbildning och fhsk.
Kritiskt tänkande och källkritik som praktiskt och teoretiskt fhsk-ämne.
Där yrkesverksamma och seniorer möts för erfarenhetsutbyte.
C. Hur omfattande bör seminarierna vara?
En dag, tio svar. Flera dagar, ett svar, om inte regionala, två svar.
D. Andra synpunkter på denna verksamhet.
Gärna samarrangemang med Folkhögskollärarna och Nordiska fhsk:s konferenser etc.
Kräver mycket planering och kostar, men kunskap finns väl i föreningen.
Undvik nostalgi och idealiserad bild av fhsk. Ha självkritik.
Man kanske i samband med regional träff eller i stället för regional träff ha en seminariedag i
olika regioner, gärna med deltagande från styrelsen.
Gärna seminarier utanför Stockholm.
5. Bildningsresor.
A. Har du deltagit i bildningsresor?
Ja, fyra svar. Nej, 15 svar.
C. Skulle du vara intresserad att delta i resa till Tanzania?
Ja, två svar. Nej, tolv svar. Eventuellt, ett svar
D. Förslag till bildningsresor.
Gärna östra Europa eller England/Skottland/Irland, Mellanöstern (t.ex. Israel/Palestina).
Till våra nordiska grannländers folkhögskoleföreningar. FFD i Danmark kan göra en fantastisk
bildningsresa i Grundtvigs anda och sätta in den danske höjskole i den danska kontexten
(nog så olik vår). Norsk fhsk är också olik svensk, det föder många livliga diskussioner och
tankar. Finland är ännu mer olik och här jobbar man ofta med finsk sisu i stark politisk
motvind, samtidigt som man är en del av det reguljära utbildningssystemet, en resa till
Finska folkhögskoleföreningen rekommenderas. Och så finns det en liten men naggande god
folkhögskola på Färöarna, som definitivt är värt en resa (om den är igång).
Till de nordiska grannländernas intressantaste skolor t.ex. Nansenskolen, Testrup o.s.v.
Nordisk och polsk verksamhet.
Kanske till Ryssland.
Finland, Danmark, Norge.
Resor inom Europa. två svar.
Inom Norden.
6. Andra aktiviteter, medlemsrekrytering etc.
A. Önskemål om andra aktiviteter som bör ingå i föreningens verksamhet.
Samarbete med Förb. Folkhögskollarna och med F-programmet.
Som Västsvenska distriktet.

B. Hur kan vi åstadkomma en bredare medlemssamverkan för en aktivare verksamhet i
föreningen?
Personliga kontakter, ta med tidigare kolleger till regional träff.
Marknadsföra föreningen bättre. Vissa f.d. fhsk-personer vet inte att föreningen existerar.
Namnet veteran klingar inte bra hos alla. Senior är bättre.
Handlar om attraktivt program.
Vi uppfattas som en rektorsförening. Många veteranlärare känner nästan bara sina kolleger
på egna skolan. Men en aktiv insamling av lokala mailadresser som ger större och snabbare
möjligheter till personlig information via grupputskick.
Kontakta rektorer för att få tillgång till vilka lärare som ska pensioneras och inbjudan till
dessa att bli medlemmar.
Fler regionala föreningar.
Förut hade vi avtal med SFHL som i sina utskick gav information till blivande pensionärer.
Information om veteranledda kurser.
Telefonkontakt eller mail med medlemmarna från styrelsens sida. Den kontakt jag hade om
registret var mycket positiv.
C. Förslag hur vi rekryterar nya medlemmar.
Förslag i punkt B ovan ger vissa tips.
Allmänt beredvillig.
Synas på platser där fhsk-folk träffas, många går i pension.
D. Har du tid och lust att själv bidra till föreningens verksamhet?
(Ibland har jag haft svårt att läsa av om ja- eller nej-svar lämnats i avsnittet nedan).
a. Ingå i en grupp för medlemsvärvning?
Bo Löwkrantz.
b. Skriva något för publicering i Folkhögskoleveteranen.
Birgitta Nesterud, Bo Löwkrantz (kanske), Ebbe Andersson (med vad?), Per Nordqvist
(kanske), Agneta Wirén (kanske), Staffan och Monica Roselius, Stefan Bietkowski, Håkan
Elmqvist, Hans Lundén.
c. Hjälpa till med hemsidan.
Inget svar.
d. Tillsammans med andra ordna en regional träff.
Birgitta Nesterud, Bo Löwkrantz, Ingemar Nordieng, Per Nordqvist, Staffan och Monica
Roselius (kanske), Stefan Bietkowski.
e. Ingå i en mindre grupp av kontaktpersoner i din region.
Bo Löwkrantz, Ingemar Nordieng, Ebbe Andersson (mja), Per Nordqvist, Agneta Wirén
(kanske), Birgitta Reimer.
f. Tillsammans med andra ordna en resa.
Ingmar Nordieng, Ebbe Andersson (håller på), Stefan Bietkowski (ev), Håkan Elmqvist (till
Gotland speciellt Stora Karlsö).

g. Tillsammans med andra arrangera ett seminarium.
Bo Löwkrantz, Ingemar Nordieng, Ebbe Andersson, Staffan och Monica Roselius (kanske),
Stefan Bietkowski (ev).

7. Svarande på enkäten. N = Kan tänka sig få tidningen på nätet. OBS!
Ej avsändare, Skåne
Ebbe Andersson N
Stewe Claeson
Per Nordqvist N Har sagt till om detta förut
Agneta Wirén N
Monica Roselius
Staffan Roselius
Lena Skördeman
Olle-Petter Melin N
Birgitta Reimer N
Monica Magnusson N
Marianne Marcusdotter
Folke Thorburn
Stefan Bietkowski N
Håkan Elmqvist N
AnnBritt Boman
Hans Lundén
Maj Keidser
Inemar Nordieng N
Bo Löwkrantz N
Birgitta Nesterud N

