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Folkhögskolans namn
Kulturens folkhögskola

Organisation

Kulturens folkhögskola är en ideell förening med organisationsnummer 802522-0438.
Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet (802435-1689) har initierat och bildat
den ideella föreningen. Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet har i nuläget
20 medlemsorganisationer, tillika rikskulturorganisationer.
Föreningen Kulturens folkhögskola har antagit stadgar och har egen styrelse, valberedning
m.m. och har årliga föreningsstämmor.
Styrelse för föreningen är: Ordförande Magnus Eriksson och ledamöter Patrik Andersson,
Anders Åström och Cathja Mörner.
Magnus Eriksson (620102-3352) och Kenneth Lundmark (700824-1635) tecknar föreningens
firma var och en för sig.
Hanna Rexhammar vid Deskjockey Revision är vald till auktoriserad revisor med Deskjockey
Revision som ersättare och att Lena Hällstrand är vald till verksamhetsrevisor.
Valberedningen består av Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Joakim Vesterlund.
Postadress: Kulturens folkhögskola, Box 1148, 171 23 Solna
Besöksadress: Kulturens folkhögskola, Ågatan 12b, 172 62 Sundbyberg
Föreningen kommer att rekrytera rektor samt administrativ och pedagogisk personal, men
kommer liksom studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet att anlita Arel-Data för
ekonomi- och lönehantering samt IT.
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Föreningens stadgar

Fastställda stadgar för Kulturens folkhögskola.
§1

Namn
Föreningens namn är Kulturens folkhögskola (organisationsnummer 802522-0438).
Kulturens folkhögskola är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.
Kulturens folkhögskolas säte är i Sundbyberg, Stockholm. Kulturens folkhögskola har
ett nationellt upptagningsområde.

§2

Ändamål
Kulturens folkhögskola ska bedriva folkbildningsverksamhet av hög kvalitet och med
ett fokus på personlig och kulturell/konstnärlig utveckling.
Deltagarnas utgångspunkter och önskemål ska vara ledande i folkhögskolans
verksamhet. Det pedagogiska arbetet ska vara upplagt utifrån ett konstnärligt
förhållningssätt, utforskande och reflekterande.

§3

Målgrupp
Målgruppen för Kulturens folkhögskola är nya och mer etablerade kulturutövare
som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda. Den enskilda människans
utveckling och kunskapsbehov står i centrum för folkhögskolans verksamhet.

§4

Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari–31 december.

§5

Firmateckning
Kulturens firma tecknas av styrelsen för folkhögskolan. Styrelsen får utse en eller flera
personer att gemensamt eller var för sig teckna folkhögskolans firma.

§6

Stiftare och medlem
Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet är stiftare och medlem i Kulturens
folkhögskola.

§7

Samarbetspart
En organisation kan bli samarbetspart genom att teckna avtal med Kulturens
folkhögskola. Beslut om samarbete fattas löpande av styrelsen.

§8

Organisation
Beslutande organ inom Kulturens folkhögskola är föreningsstämma, extra
föreningsstämma och föreningens styrelse. Kulturens högsta beslutande organ är
föreningsstämman. Verkställande och förvaltande organ är styrelsen.

§9

Föreningsstämma
Föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång på tid och ort som
styrelsen bestämmer.
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av föreningsstyrelsen och sänds till
medlemsorganisation senast två (2) månader i förväg. Handlingar sänds ut senast
en (1) månad före stämman (föredragningslista, verksamhetsberättelser och
årsredovisningar samt revisionsberättelser och valberedningens förslag samt
eventuella övriga ärenden som ska behandlas).
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Föreningsstämman består av förbundsstyrelsen för Kulturens Bildningsverksamhet.
Stämman är beslutsmässig när lägst hälften av ledamöterna medverkar. Varje ledamot
har en röst.
Förslag till ärenden att behandlas vid föreningsstämman skall lämnas skriftligen
till styrelsen senast den 1 januari det år stämman hålls. Rätt att lämna förslag har
studieförbundet Kulturens medlemmar. Förslag föreläggs föreningsstämman med
föreningsstyrelsens utlåtande.
Medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid föreningsstämma.
§ 9.1 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma.
Eventuella tillägg skall godkännas av stämman.
1. Öppnande samt fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare tillika två
rösträknare
4. Fastställande av föredragningslista för stämman
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Behandling av revisorernas berättelser
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Ärenden som väckts av styrelsen
11. Motioner som inkommit i föreskriven ordning
12. Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår
13. Valberedningens förslag om arvode för styrelsens valda ledamöter
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
16. Val av ordförande i föreningens styrelse
17. Val av ledamöter i föreningens styrelse
18. Val av revisorer jämte personliga ersättare
19. Val av ledamöter i valberedningen och valberedningens sammankallande
20. Eventuella tillägg
21. Stämmans avslutande
§ 9.2 Extra föreningsstämma
Föreningsstyrelsen har rätt att sammankalla till extra föreningsstämma. Kallelse och
förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före stämman. Vid extra
föreningsstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 9.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro- och yttranderätt tillkommer lärare och deltagare vid folkhögskolan.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer sammankallande och övriga
ledamöter i valberedningen i de ärenden valberedningen berett. Närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt har även revisorerna.
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§10 Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen är, då föreningsstämman inte är samlad, Kulturens folkhögskolas
högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande och minst tre (3) och högst
sex (6) övriga ledamöter. När folkhögskolan är etablerad och erhållit statsbidrag ska
studerande/deltagare vid folkhögskolan ha rätt till en plats, likaledes ska personalen
ha rätt till en plats.
Ledamöterna i styrelsen samt ordförande har mandatperioder om ett (1) år.
Styrelsen utser internt vice ordförande.
Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när förbundsstyrelsen
har beslutat härom eller på framställning av minst en två ledamöter. Styrelsen har
minst fyra (4) möten per år.
Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8)
dagar före sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För
beslut krävs enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning
får ej ske med fullmakt. Om ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande
ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde.
§10.1 Delegation
Föreningsstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till ordförande, ledamot eller
anställd personal inom folkhögskolan.
§10.2 Föreningsstyrelsens uppdrag
Föreningsstyrelsen skall leda organisationens verksamhet och i övrigt företräda
Kulturens folkhögskola i enlighet med föreningsstämmans beslut och verka för att av
stämman antagna riktlinjer, upprättade verksamhetsplaner och budget följs.
Utöver detta skall föreningsstyrelsen anta och arbeta efter arbetsordning.
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Profil för
Kulturens
folkhögskola
Kulturens folkhögskola är kulturrörelsernas folkhögskola. Folkhögskolan är unik med dess
kontakter och förankring inom svenskt kulturliv.
Folkhögskolan är partipolitiskt och religiöst obunden.
Kulturens folkhögskola bedriver kvalitativa kurser och utbildningar med kulturell/konstnärlig
prägel och kurser och utbildningar som syftar till att stärka personer som vill vara ideellt
eller professionellt verksamma inom svenskt kulturliv.
Kulturens folkhögskola ska bedriva folkbildningsverksamhet av hög kvalitet och med ett
fokus på personlig och kulturell/konstnärlig utveckling.
Kulturens folkhögskola ger genom sin förankring inom svenskt kulturliv deltagarna unika
möjligheter till nya nätverk och möjligheter i Sveriges dynamiska kulturliv.
All verksamhet som bedrivs inom Kulturens folkhögskola sker utifrån grundläggande
demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får
inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar.
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Pedagogisk
plattform
Den pedagogiska verksamheten kännetecknas av fritt och frivilligt och möjliggör för
deltagarna att utvecklas utifrån egna förutsättningar och önskemål. Den individuella
läroprocessen är grundläggande, men också oavhängig gruppens betydelse. Som
deltagare i verksamheten utvecklas man utifrån ämnesinriktning, men även i det
demokratiska samspelet med andra.
Deltagarnas utgångspunkter och önskemål ska vara ledande i folkhögskolans verksamhet.
Det pedagogiska arbetet ska vara upplagt utifrån ett konstnärligt förhållningssätt,
utforskande och reflekterande.

Kulturens folkhögskolas pedagogiska plattform

Det finns ett perspektiv och några teorier som utgör den pedagogiska grunden
för Kulturens folkhögskolas arbete med folkbildning. Först kan nämnas symbolisk
interaktionism, som är ett perspektiv inom socialpsykologin. Här handlar det om individens
växt och lärande samt beteende i förhållande till medmänniskan, vad som utvecklar och
vad som hämmar, etc. FIRO är en teoribildning kring gruppens utveckling och individernas
roller och funktioner i gruppens olika faser. S Wheelans teori om grupputveckling är
också intressant i sammanhanget. Kolbs lärcirkel är en väl formulerad förklaring och
argumentation varför konstnärlig och kulturell verksamhet är utvecklade för individen.
Ett aktivt experimenterande och reflektion är betydelsefullt. Lärandet inom Kulturens
folkhögskola ska genomsyras av vår pedagogiska plattform.

Ledord: Uttryck och identitet

Kulturens folkhögskola har två ledord i vår pedagogiska verksamhet: uttryck och identitet.
Det ligger i människans natur att uttrycka sig och inom folkhögskolan arbetar vi med
medvetenhet och respekt för deltagarnas uttryck och sökande efter nya eller förstärkta
uttrycksmedel, vi stödjer utforskandet i uttrycket. Uttrycket är identitetsskapande, det kan
förstärka egenbilder men också leda till omformuleringar, nya egenbilder skapas. Att arbeta
med uttryck och identitet är att med respekt skapa förutsättningar för deltagarna egna
önskemål att själva formulera sig och identifiera eller omformulera sig.
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Kurser och
utbildningar
Det finns många utbildningar inom det estetiska området och Kulturens folkhögskola ska
inte konkurra med pågående utbildningar, utan vi ska med vår förankring i svenskt kulturliv
bedriva kurser och utbildningar som kompletterar och som stärker såväl deltagare som
kultursektorn som sådan.
Kulturens folkhögskola beräknas totalt omfatta 4 020 deltagarveckor.

Projektledarutbildning med fokus på kulturområdet
Bakgrund
Svenskt kulturliv bygger i hög grad på ideella krafter. En strukturomvandling pågår inom
kulturlivet. I ett samhällsperspektiv saknas hållbara strukturer för att kulturupplevelser
ska kunna nås av alla människor. Kulturrörelserna är i behov av vitalisering. Samhället är
mer komplext och kräver större kompetens idag än tidigare, det är också mycket mer
konkurrens. En stor del av finansieringen av kulturlivet sker genom projektsatsningar av
olika slag.
Syfte
Projektledarutbildningen syftar till att stärka personer som vill vara ideellt eller
professionellt verksamma inom svenskt kulturliv. De ska få grund för att utvecklas som
människor och kompetens för att verka ideellt och professionellt inom kulturlivet.
Moment
Kulturpolitik och kulturens strukturer samt omvärldsorientering................... 4 v
Projektteori...................................................................................................... 1 v
Projektverktyg – digitala verkstyg................................................................... 1 v
Ekonomi – budget, uppföljning, redovisningar............................................... 5 v
Arbetsrätt och arbetsmiljö – HR och konflikthantering, det svåra samtalet... 2 v
Arrangörskap/producentskap – Juridik, upphovsrätt samt säkerhet............. 6 v
Kvalitetssäkring – uppföljning och metoder.................................................... 2 v
Ledarskap och organisation – personligt och pedagogiskt ledarskap........... 6 v
Kommunikation & PR – presentation och dokumentation.............................. 6 v
Projektarbete – projektansökan och opponentskap....................................... 4 v
Kreativa förebilder........................................................................................... 3 v
Kreativitet och att bevara och utveckla den egna kreativiteten går som en röd tråd inom
hela utbildningen, likaså fokus på ledorden uttryck och identitet.
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Omfattning
28 deltagare á 40 veckor = 1 120 deltagarveckor
Målsättning
Målsättningen är att deltagarna ska ha fått en grundkunskap om hur man framgångsrikt
driver projekt inom konst- och kulturområdet. Deltagarna ska ha blivit stärkta i sina
personligheter och känna sig trygga i sina roller som projektledare.

Distansutbildningar: Konstnärligt ledarskap och organisation inom
kulturlivet
Många inom kulturlivet går från att vara utövare till ledarpositioner av olika slag. Det finns
många ledare som arbetar yrkesmässigt inom kultursektorn som saknar grundläggande
kunskaper som är viktiga för ledaruppdragen.
Fristående distanskurser (heltid/deltid) med fördjupning inom fem områden:
• Konstnärligt ledarskap
• Ekonomi
• HR och arbetsrätt
• Juridik – immateriell rätt, tillståndsgivning m.m.
• PR/Kommunikation
10 deltagare á 10 veckor, totalt 500 deltagarveckor. Varje kurs inkluderar fysiska träffar på
Kulturens folkhögskola i Sundbyberg.

Distansutbildningar: Digitalt musikskapande samt Rörlig bild
Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet driver egen musikverksamhet inom
musikenheten Evelyn. Vi ser ett ökande behov av fördjupning inom digitalt musikskapande
och rörlig bild. Målgruppen är framför allt unga vuxna med intresse och behov av att
utvecklas inom digitalt musikskapande och rörlig bild.
45 platser á 20 veckor, totalt 900 deltagarveckor. Lärarledda lektioner 20 klocktimmar/
vecka, en lärare per ort, moment där deltagarna umgås med och lär av varandra,
fokusgrupper, gemensamma reflektioner som organiseras av folkhögskolan.
Genomförs på samtliga Evelyn-orter: Piteå, Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås,
Örebro, Göteborg, Malmö.
I rekryteringshänseende särskild vikt att uppnå jämn könsbalans mellan kvinnor och män
samt att nå utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.
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Allmän kurs: Vägen in (Du kan, Jag kan)
15 personer heltid 40 veckor, 600 deltagarveckor. Allmän kurs som kan leda fram till
gymnasiestudier. Bedrivs på grundskolenivå och ger studieomdöme och behörighetsintyg.
Allmänna ämnen: svenska, samhällskunskap, engelska, matte m.m.
I allmän kurs ingår att prova på olika kultur-/konstformer samt att gemensamt planera
och genomföra ett konstnärligt projekt i samarbete med Marabouparken (konstparken) i
Sundbyberg.
Allmänna kursen ska ske utifrån erfarenheterna i Kulturens projekt Du kan, Jag kan och
kännetecknas av stort inflytande från deltagarna och individanpassning.
Rekrytering sker i närområdet såsom Tensta, Rinkeby, Hjulsta m.m..

Kortkurser: Ledarforum (kortkurser)
Uppskattningsvis 450 deltagare per år, beräknas omfatta 900 deltagarveckor.
Totalt uppskattas att det finns nära 8 000 ledare inom ideella kultursektorn i Sverige, varav
flera är korttidsutbildade och tillhör prioriterade målgrupper.
Tematiska kurser i samråd med företrädare inom kulturområdet, företrädesvis ideella
kultursektorn. Önskemål finns avseende tematiska fördjupningar exempelvis för
körledare, orkesterdirigenter, regissörer, scenografer, kostymörer m.m.. Varje ledarforum
har en specifik tematik och tematiken bestäms i dialog med det ideella kulturlivet/
rikskulturorganisationerna. Ledarforum sker dels digitalt via kulturenskurser.se och genom
digitala forumet Workspace, dels fysiskt med seminarier, workshops, föreläsningar m.m.
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Beräknad budget
etablerad
folkhögskola
Preliminär budget beräknat på 4 000 deltagarveckor.

Intäkter

FBR Statsbidrag................................................................................... 9 000 000
Kommun och landstingsbidrag............................................................ 1 200 000
S:A.......................................................................................................10 200 000

Kostnader

Rektor/skolledning inkl sociala avgifter...................................................579 000
Administratör inkl sociala avgifter...........................................................458 000
Pedagogisk personal inkl sociala avgifter............................................5 625 000
Lokalhyra..................................................................................................760 000
Licenser/programvara..............................................................................100 000
Ledarforum exkl personalkostnad....................................................... 1 200 000
Projektledarutb exkl personalkostnad.....................................................180 000
Allmän kurs exkl personalkostnad...........................................................260 000
Digitalt musikskapande exkl personalkostnad........................................180 000
Rörlig bild exkl personalkostnad.............................................................180 000
Extern personal (ekonomi, löne, IT).........................................................240 000
Marknadsföring/Kommunikation.............................................................120 000
Tillgänglighetsanpassning, särskilda insatser......................................... 200 000
Övriga kostnader.....................................................................................120 000
S:A.......................................................................................................10 200 000
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Kvalitetssäkring
och Kvalitetsutveckling
Kulturens folkhögskola bedriver ett aktivt kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra och
kvalitetsutveckla sin verksamhet.

Årlig kvalitetsrapport

Folkhögskolan sammanställer årligen kvalitetsarbetet och redovisar för styrelsen i form av
en kvalitetsrapport.

Löpande insatser
•
•
•
•

Fortlöpande kursutvärderingar med efterföljande samtal under särskild och allmän kurs,
Utvärderingar av särskilda och allmän utvärdering,
Egenkontroll avseende de administrativa rutinerna för att säkerställa regelefterlevnad,
Enkäter och gruppsamtal för att diskutera tillgänglighet och individanpassning.

Därutöver

Årlig risk- och väsentlighetsanalys utifrån COSO-modellen (Feleffektanalys) bestående av
folkhögskolegrupp med administrativ personal, pedagogisk personal och utbildnings-/
kursdeltagare.
Lärarkompetens och lärartäthet är viktiga delar för att säkerställa den utbildningsmässiga
kvaliteten i folkhögskolan och ska årligen redovisas i kvalitetsrapporten. Pedagogisk
personal ska ha såväl ämnesmässig som pedagogisk kompetens för att kunna fullgöra
uppdragen på tillfredsställande sätt.
Lokaler och utrustning är likaså viktiga delar för att säkerställa den utbildningsmässiga
kvaliteten i folkhögskolan och ska årligen redovisas i kvalitetsrapporten. Lokalerna ska
vara tillgänglighetsanpassade och anpassas för att fungera stödjande och stärkande i
folkhögskolans utbildnings- och kursverksamheter.

Jämlikhetscertifiering och nya målgrupper

Ett av statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen är att folkbildningen ska nå
en ökad mångfald människor. Kulturens folkhögskola har ett viktigt uppdrag att nå nya
målgrupper såsom korttidsutbildade, utrikes födda, personer med funktionsnedsättning.
Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten och respektive utbildning
inom folkhögskolan. Kulturens folkhögskola ser också ett värde i att nå deltagare från hela
landet och eftersträvar en geografisk spridning.
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Kulturens folkhögskola ska genomföra en jämlikhetscertifiering i samarbete med
organisationen Make Equal för att i möjligaste mån undanröja även omedvetna samt
osynliga hinder i verksamheten och för att på bästa sätt arbeta inkluderande och i enlighet
med folkhögskolans likabehandlingsplan.
Kulturens folkhögskolas arbete med att nå prioriterade målgrupper ska prioriteras och
årligen redovisas för styrelsen.

Riktade utvärderingar

Kulturens folkhögskola ska låta utvärdera implementeringen av vår pedagogiska plattform
och våra ledords implementering i den pedagogiska verksamheten för att säkerställa att
folkhögskolan håller sin profil, även kontakterna och samröret med kulturlivet utanför
folkhögskolan ska utvärderas. Utvärderingen ska redovisas skriftligt och genomföras av
extern part, styrelsen är beställare och mottagare av utvärderingen.
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Likabehandling
och arbete mot
kränkningar,
övergrepp och
sexuella trakasserier
Kulturens folkhögskola genomför ett aktivt arbete för att motverka diskriminering.
Verksamheten ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom
allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte förekomma religiösa eller
partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar. Diskriminering ska motverkas i enlighet
med diskrimineringslagstiftningen och vi ska underlätta för individer och deltagare att
utvecklas och uttrycka sig. Kulturens folkhögskola arbetar för en etisk, inkluderande och
trygg miljö.
Styrelse och personal ska vara väl införstådda med folkhögskolans värdegrund och samtliga
deltagare ska få skriftlig och muntlig information om folkhögskolans värdegrund och hur vi
hanterar kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier.
Personellt ska all personal ha inskrivet i sina anställningsavtal att de ska arbeta och verka i
linje med syftena till statens stöd för folkbildningen och med folkhögskolans värdegrund.
Värdegrundsfrågor och allas lika värde är återkommande frågor på personalsamlingar,
m.m. Personalen ska även genomgå internutbildningen Mänskliga rättigheter inom
kulturområdet.
Samtliga förtroendevalda får en introduktion i folkhögskolans värdegrund och ska även
genomgå internutbildningen Mänskliga rättigheter inom kulturområdet.
Kulturens folkhögskola har ett aktivt arbete för att nå fler, bland annat personer med
funktionsnedsättning. Vi söker särskilda lösningar för samtliga folkbildningsverksamheter
som sker i vår regi i de fall vi har ledare och/eller deltagare med funktionsnedsättningar.
Det kan handla om lokalanpassning, byte av lokaler, behov av extra resurs personellt, m.m..
Lokaler och hemsida m.m. ska vara tillgänglighetsanpassade.

Deltagare i behov av särskilt stöd

Deltagare med behov av särskilt stöd ska ha en individuell plan som ansvarig lärare
upprättar och dokumenterar tillsammans med studerande/deltagare för att underlätta och
möjliggöra lärande på lika villkor.
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Kränkningsutredning av extern part

Våld, hot om våld och sexuella trakasserier är inte acceptabelt och utgör grund för
avskedande ifall det sker från personal. Med sexuella trakasserier menas ovälkommet
uppträdande av sexuell natur.
Kulturens folkhögskola accepterar inte diskriminering utifrån kön, etnicitet, ålder, sexuell
läggning, könsidentitet, trosuppfattning eller funktionsnedsättning.
Kulturens folkhögskola accepterar inte kränkande särbehandling. Mobbing, förlöjligande,
uteslutning ur gemenskap är exempel på kränkningar. En kränkning kan föreligga även om
den som utförde handlingen hävdar att den inte förstått, förutsatt att det är rimligt att
densamme/-a borde ha förstått.
Anmälningar ska göras skriftligen till rektor - anmälan ska innehålla en beskrivning, vilka
de berörda personerna är, datum/tidpunkt. Rektor bedömer om en kränkningsutredning
ska ske. Den som upplever sig utsatt ska erbjudas råd och stöd. Om medarbetare eller
studerande/deltagare upplever att rektor kränker eller trakasserar och rektor inte ändrar
beteende efter påtalande så är styrelseordförande nästa nivå.
Den externa utredaren ska ha tillräcklig kompetens, vara saklig och opartiskt och kunna
inge förtroende hos berörda. Utredningen ska söka ge svar på frågan vad som skett och
om det finns fog för att påstå att kränkning skett. Därefter sker en arbetsrättslig alternativt
studeranderättslig bedömning.
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Drogpolicy
Kulturens folkhögskola är en drogfri och säker plats. Ingen får vara drogpåverkad
inom ramen för arbete eller utbildning. Organisationen skall göra det den kan inom
rimlighetens gränser för att stödja medarbetare eller studerande/deltagare med drogeller alkoholberoende.
Kulturens folkhögskola verkar för en nikotinfri miljö.
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