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ANSVARIG: ST = styrelsen 

OF = ordförande 
VO = viceordförande 
AU = arbetsutskott 
VL = verksamhetsledare 
K= koordinatorer 

 

Område Målsättning Tyngdpunktsområden  2016 Ansvarig Analys - 
Uppföljning 

1.Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ekonomin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiv styrelse enligt BAs 
stadgar och arbetsordning 
 
 
 
 
 
 
 
Tydlig arbetsfördelning 
 
 
 
En hållbar ekonomi med trygg 
basfinansiering samt 
engagemang i 
projektverksamhet i den mån 
det är relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla läroanstaltsformer representeras i 
styrelsen. 
 
 
6-7 styrelsemöten hålls under året. 
 
 
 
 
Arbetsfördelningen fastslås inom styrelsen.  
 
 
 
Ekonomin för Bildningsalliansen kommer 
att vara osäker under 2016. Den 
ekonomiska planeringen kommer att kräva 
långsiktiga linjedragningar och åtgärder för 
att balansera ekonomin.  
 
Följande finansiärer/projekt/tjänster ger 
finansiering/intäkter för BAs verksamhet: 

- CIMO/Informatör för Erasmus+ och 
Nordplus 

- UBS/fortbildningsprojekt, Dela och 
Lär 

- NVL/informatörsuppgifter 

ST, OF, VO 

 

ST, OF, VO 
 

 

VL, ST  
 

VL, K 

 

 

 

 

 

Styrelsemöten ordnades: 
14.1, 7.3, 31.3, 3.5, 18.8, 
11.10.  

En strategiworkshop för 
hela styrelsen ordnades 
30.11. Årsmötet ordnades i 
Jakobstad 30-31.3.2016. 

Styrelsen beslöt 3.5 att 
arbetsutskott väljs vid 
behov och för visst tema 

 
 

 

Kolla separat bilaga 
(Projekt 2016-2017)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Personalen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydliggöra arbetsuppgifter, 
arbetssätt och rutiner  
 
 
 
 
 

- UKM/Inkludera Ännu Flera-nationellt 
projekt 

- Svenska kulturfonden/Finland 100 
- Konstsamfundet/Finland 100 
- SFV/Finland 100 
- NordPlus/ 
- Försäljning av koordinatorernas 

tjänster 
- Försäljning av övriga 

tjänster/produkter: lärarbanken, 
licenser (Webropol, ACP), 
mediabevakning, förtjänsttecken 

-  
 
Diskussion förs med bokföringsbyrån för att 
undersöka och genomföra en mera 
projektspecifik och detaljerad form av 
projektbokföring där man kan göra 
ekonomisk uppföljning kontinuerligt. 
 
 
 
 
 
 
Henrika Nordin anställs som ordinarie 
verksamhetsledare fr.o.m. 1.7.2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hålla utvecklingssamtal med de anställda 
inom februari.  
Ordföranden håller utvecklingssamtal med 
VL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

VL 

 

 

 

 

 

VL, OF 

 

VL, K 

 

 

 

 

 

 

Henrika Nordin träffade 
bokföringsbyrån i 
november och planer för 
effektivare projektbokföring 
diskuterades. 

 

 

 

Bildningsalliansens kansli 
flyttade till Helsingfors i 
augusti 

Marie Granbacka 
återvände till 60 procentig 
arbetstid 23.8.2016 

VL höll utvecklingssamtal 
med JL 10.3 

 



 
 
Arbetsuppgifterna ses över och en 
strukturering görs i och med att en av 
koordinatorerna jobbar till 50% med 
uppgifter inom NVL.  
 
 
 
 
 
 
 
De nya personalprinciperna tas i bruk och 
utvärderas under slutet av år 2016. 
 
Vidareutveckling av rutiner för effektiv 
intern kommunikation, (Facebook-grupp, 
regelbundna personalmöten fysiskt eller via 
ACP).  
 
Gemensamma arbetsdokument tas i bruk 
på Google Drive (material inför nyhetsbrev, 
mötesagendor, årsklockor) 

 

Personalen har gjort upp 
en intern arbetsfördelning 
för hösten 2016 och våren 
2017 på sitt möte 16.6. 
Under hösten 2016 beslöt 
JL att fokusera 
arbetsuppgifterna för NVL 
från måndag till onsdag 
(halva dagen).  

Har förverkligats 

 

Har förverkligats 

 

Har förverkligats 

4.  Intressebevakning Föra fram fria bildningens 
intressen gentemot 
myndigheter och finansiärer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göra upp tydlig strategi för 
intressebevakningen – målgrupper, 
målsättningar och verktyg/medel.  
 
Aktivt deltagande i  

- YTR  
- CIMOs Aikuiskoulutuksen 

asiantuntijaryhmä (Johanni 
Larjanko/Henrika Nordin) 

 
Aktivt ställningstagande genom utlåtanden 
och deltaganden i höranden i frågor som 
berör den fria bildningen. (UKM, Riksdagen 
etc.) Bildningsalliansen bör hålla personlig 
kontakt med centrala ledamöten och 
tjänstemän på UKM. 
 

VL, ST, OF, 
VO 

 
 

ST, VL 

 

VL, K 

 
 

Arbetet görs i samband 
med strategiarbete som 
påbörjades 2016 

 

VL har deltagit i YTR – 
möten, 3.5 och 23.11 

Utlåtanden x 2 

Ställningstagande x 3 

 



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

Aktivt samarbete med fria bildningens och 
svenska enhetens tjänstemän på 
Utbildningsstyrelsen och 
Kommunförbundet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbete med NVL inom aktuella teman 
som NVL driver 
 
 

ST, VL 

 

 

 

 

 

 

 

 

VL, ST, OF, 
VO, K 

 

 

VL har träffat tjänstemän 
på Utbildningsstyrelsen x 
6, angående fritt 
bildningsarbete, 
personalfortbildning och 
integration. VL har aktivt 
samarbetat med 
Kommunförbundet i frågor 
kring rektorsdagar och 
Finalndssvenska 
integrationsdagar samt 
träffat tjänstemän i frågor 
gällande fritt 
bildningsarbete x 2 

VL deltog i 
Utbildningsutskottets 
möten 20.5 och 2.12 

VL deltog i VSTs möten 
25.1, 1.3, 6,10. I årsmötet 
deltog Sixten Sandström 
och MoaThors. 

VL deltog i KoLs möten 
8.4, 9.6, 1-2.9 och 10.10 

VL deltog i FFFs 
rektorssmöte 15.3 och 
ekonomidag 17.11.  

VL deltog i Vapaan 
Sivistystyönpäivät 25-26.8 

 

VL deltog i NVLs nätverk 
för hållbarhetsfrågor 11.2 



 
 
 
Samarbete med övriga nordiska kolleger 

och 22-24.11 

VL deltog nordiskt möte för 
generalsekretare 30-31.5  

5. Utveckling av 
Bildningsalliansen 

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

Strategin uppdateras och linjedragningar 
görs under 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning av kommunikationsstrategi. En 
revidering av kommunikationsstrategin 
påbörjades hösten 2015 och fortsätter 
under 2016 
 
 
Ny webbsida samt responsiv sida. 
 
 
 
Ny broschyr 

ST, VL, K Inledande 
strategidiskussioner fördes 
under våren 2016. 
Strategiworkshop 
ordnades 30.11 under 
ledning av Sixten 
Sandström. 

En reviderad 
kommunikationsstrategi 
har inte gjorts men görs 
under 2017 då även Bas 
strategi står klar 

Ny responsiv sida har 
framarbetas och 
uppdateringar har gjorts 

Ny broschyr arbetas fram i 
början av 2017 då det inte 
fanns tidsresurser till det 
under 2016 

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

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

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

 

 

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

 VL, K Nyhetsbrevet har utkommit 
enligt plan. Antal beställare 
har varierat under 2016. 
Personalen diskuterade 
behovet av breven samt 
hur ofta de bör utkomma. 
Personalen beslöt att 
fortsätta enligt tidigare plan 
eftersom vi fortsättningsvis 
vill hålla breven korta. 

Personalen valde att starta 
ett instagramkonto under 



mera tillgänglig på mobila apparater 

 

 

Podd; Livlinan fortsätter under våren 2016 
och sänds i radion sommaren 2016 

Undersöka möjligheten till samarbete med 
kommuntorget.fi och kurstorget.fi under 
våren 2016 

2016 för att skapa en 
synlighetskanal för 
föreningen samt den 
verksamhet vi har. 

Digifolkpodden gjordes 
under hösten 2016 i 
samarbete med RIO 

Samarbete med 
kommuntorget och 
kurstorget har inte gjorts. 
Kurstorget är enbart till för 
de fortbildningar 
Kommunförbundet 
ansvarar för. I och med att 
vi samarbetat med 
Kommunförbundet i fråga 
om rektorsdagar och 
Finlandssvenska 
integrationsdagar får vi 
även synlighet för vår 
verksamhet via det. 
Kommuntorget tar gärna in 
artiklar från evenemang 
etc. som görs ute i 
kommunerna.  

7. Fortbildning, 
kompetensutveckling 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fokusområden för fortbildning under 2016 
är: Ledarskap i förändring, Mångkulturalism 
inom fria bildningen (flera temahelheter) 
och god praxis inom fria bildningen. Den 
sista förverkligas genom regionala träffar 
kring utbyte av praxis. Dessutom fortgår 
fortbildning kring hållbar utveckling (både 
ett nationellt och nordiskt projekt) i 
samarbete med SYKLI, OKKA-stiftelsen 
och det nordiska nätverket för hållbar 
utveckling. 

Fortbildningarna förverkligas om 

VL, K Inkludera Ännu Flera 
projektet ordnade surf-
träffar våren 2016, 12.1, 
19.1 och 21.2 och Kick off 
seminarium i april. 
Studiebesök till Sverige 
ordnas i januari 2017 

Kursen i 
Ändringsledarskap pågick 
under hösten 2016 

Inom Dela och Lär 



finansiering fås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informera om andra relevanta fortbildningar 
som andra aktörer anordnar. 

 

 

 

 

 

 

ordnades informationsdag 
för rektorer september 
2016 och 
Likabehandlingsdag i 
Österbotten i oktober. 

Fortbildning för språklärare 
ordandes i Karis i juni 
2016. Fortbildningen 
fokuserade speciellt på 
aktiverande metoder inom 
språkundervisning. 

Fortbildning inom 
Mångfald i läroinrättningar 
genomfördes 8.12.2016 i 
Helsingfors arbis 

Nordisk och nationell 
fortbildning inom hållbarhet 
avslutades i november 
2016 

Bildningsalliansen har 
aktivt informerat om olika 
fortbildningar som ordnats 
av andra aktörer (FFF, 
KoL, KVS, SFV, 
Studieförbundet). 

Bildningsalliansen har 
också ordnat kurser i 
samarbete med andra 
aktörer för att effektivera 
både tids- och ekonomiska 
resurser. 

 



Ordna rektorsdagar i samarbete med 
Kommunförbundet och 
Utbildningsstyrelsen inför 
Kommunförbundets rektorsdagar.  

Rektorsdagar ordnades 
27-28.10. 
Bildningsalliansen hade 
eget program samt gjorde 
eget studiebesök i Tallinn.  

28-29.11 ordnade 
Bildningsalliansen i 
samarbete med Finlands 
svenska folkting och 
Finlands Kommunförbund 
de första Finlandssvenska  
integrationsdagarna. 

8. Utvecklingsarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utveckla den fria bildningens 
insatser för att främja digital 
delaktighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utveckla ett 
certifieringssystem för hållbar 
utveckling för den fria 
bildningen på svenska 
 
 
 
 

Utveckla verksamhet för digital delaktighet 
genom de nationella Inkludera Ännu Flera-
projektet.  

 

 

Utvecklingsprojekt kring Best Practice inom 
fri bildning ordnas i det fall att 
fortbildningsprojektet godkänns. Utveckling 
sker på lokal och regional nivå.  

 

 

Görs i samarbete med SYKLI och OKKA-
stiftelsen 

 

 

VL, K 

 

 

 

VL 

 

 

 

 

VL, K 

 

 

Arbetet pågår under 
ledning av Johanni 
Larjanko. Kick off-
seminarium ordnades 
27.4, dessutom ordnades 
lokala surfträffar i Åbo, 
Helsingfors och Vasa 

Projektet startade hösten 
2016 med 
informationsdagar för fria 
bildningens personal där 
bl.a. 
likabehandlingsplanen var 
på agendan. Projektet 
fortgår under 2017 

 

Har förverkligats men 
tyvärr är intresset för 
certifiering ganska svagt 
och ingen certifiering i 
Svenskfinland har gjorts 
efter att de svenska 
direktiven har utkommit. 



Utveckla samarbete mellan 
fria bildningens organisationer 
samt med  andra 
utbildningsorganisatörer 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Samarbete även med den 
svenska EPALE-informatören 
(Carola Wiik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stöda utvecklingsarbete på lokal och 
regionalnivå via fortbildningsprojekt.  
 
.Aktivt deltagande i det nordiska nätverket 
Folkbildning Norden. Verksamhetsledaren 
deltar i generalsekreterarmöten. 

 

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

 

 

 

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

 

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

 

 

VL, K 

 
VL, K 

 

 

 

 

 

 

 

VL, K 

 

Förverkligas med 
finansiering från projektet 
Dela och Lär som pågår 
2016-2017 

Folkbildning i Norden höll 
möte 30-31.5 i Helsingfors 

 

Informationsträffar 
ordnades i samarbete med 
Svenska kulturfonden och 
Svenska Studieförbundet i 
november 

Samarbetet kring Epale 
har varit svagt i och med 
att det inte finns en 
informatör som ansvarar 
enbart för det svenska 

JL deltog i 
valideringsgruppens möten 
under 2016. 

 

 

NordPlusprojektet Open 
Badges startade med Kick 
off i Helsingfors i augusti 
och målet är att fundera på 
hur validering kan ske via 
Open Badges 

 



Stöda regionala 
utvecklingsbehov för den fria 
bildningen.  

 

BAs representanter sitter med i de 
regionala vuxenvägledningsnätverken 
(ELO-grupperna) 

Österbotten: Marie 
Granbacka 

9. Stöd till forskning inom fri 
bildning och vuxenutbildning 

Stöda forskningsprojekt där 
den fria bildningens 
verksamhet och effekter 
synliggörs 
 

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. 

VL, K, ST 

 

Henrika Nordin deltog i 
forskarträff i Kuopio i 
augusti under Vapaan 
Sivistystyön päivät samt i 
november i samband med 
att SVV träffades och 
planerade ny 
programperiod. 

 


