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Carlborgsons gård/ Västanviks folkhögskola
Ekonomisk förening

Västanviks folkhögskola
– teckenspråkig studiemiljö i Leksand
Huvudman: Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Västanviks folkhögskola skiljer sig från andra folkhögskolor genom sin unika teckenspråkiga
studiemiljö. Skolans utbildningar och kurser riktar sig till döva och hörselskadade samt till
personer med dövblindhet. I över 50 år har skolan varit ledande i utbildning av teckenspråks
tolkar och dövblindtolkar. På skolans område finns en förskola och i omgivningarna en
underbar natur som inbjuder till olika aktiviteter.
Skolan har internat med totalt 80 rum.
Västanviks folkhögskola är en del av den frivilliga folkbildningen.

Regeringens syfte med statens bidrag till folkbildningen:
• Stödja verksamheter som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och
bildningsnivån i samhället
• Bidra till att öka delaktigheten i kulturlivet
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Skolans utbildningar
Samtliga långa kurser kunde genomföras på skolan
under året trots pandemin. Undervisning genomfördes
både på plats i skolan till alla deltagare som bodde på
skolans internat samt under vissa perioder distans
undervisning för deltagare som fanns hemma.

Allmän kurs
Varje folkhögskola bestämmer självständigt över
sina kurser och sin profil. Allmän kurs på Västanviks
folkhögskola vänder sig till teckenspråkiga döva
och hörselskadade. All undervisning sker på
teckenspråk.
Den allmänna kursen är ett till tre år. Syftet med
studierna är att ge deltagarna kunskaper och
självkänsla så att de kan komma vidare i yrkeslivet
eller fortsätter att studera. Utbildningen utgår ifrån
deltagarnas egna kunskaper, behov och önskemål.
De har också möjlighet att skaffa sig grundläggande
behörighet till yrkeshögskola eller högskola.
Som profilämne valde många hälsoprofil/friluftsliv.
Även körkortsteori var ett uppskattat ämne.
Studiebesök och studieresor blev tyvärr inställda även
i år på grund av pandemin.
Antal deltagare
Vårtermin: 13 deltagare
Hösttermin: 7 deltagare

Allmän kurs – svenska och
teckenspråk för nyanlända
Svenska för invandrare (Sfi) och Teckenspråk för
invandrare (Tfi) är huvudämnena i kursen. Skolan
har betygsrätt för Sfi. Det innebär att skolan följer
Skolverkets kursplan för Sfi och utfärdar betyg i de
nationella proven nivå A, B, C och D.
Förutom svenskt teckenspråk och svenska ingår även
matematik, privatekonomi, samhällsorientering, döv
studier och friskvård i undervisningen. Studierna kan
kombineras med arbetspraktik. Västanviks Sfi-grupp
i Stockholm kom på besök under året.
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Det var flera deltagare som blev godkända i de natio
nella proven efter intensiva studier.
Antal deltagare
Vårtermin: 16 deltagare
Hösttermin: 18 deltagare

Teckenspråkstolk- och
dövblindtolkutbildning 1–4 år
Skolan anordnar en fyraårig utbildning i samarbete
med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.
De första två åren är inriktade på att utveckla
teckenspråket och därför integreras vissa ämnen med
skolans döva och hörselskadade deltagare. Under år
tre och fyra fokuseras undervisningen till stor del på
tolkövningar. I utbildningen ingår bland annat svenskt
teckenspråk, svenska, tolkämne, samhällskunskap,
dövblindtolkning, dövstudier, översättning,
socialpsykologi samt auskultation och praktik.
Under raster och på sin fritid har deltagarna tillgång
till skolans sociala teckenspråkiga miljö. På så sätt kan
de tillgodogöra sig teckenspråket på ett naturligt sätt.
Antal deltagare
Vårtermin: 24 deltagare
Hösttermin: 23 deltagare

Teckenspråkslinje
Både hörselskadade och hörande deltagare kan läsa
på teckenspråkslinjen.
Syftet med teckenspråkslinjen är att den studerande
får lära sig teckenspråk och får ökad kunskap om dövas
och hörselskadades situation i samhället.
Antal deltagare
Vårtermin: 1 deltagare
Hösttermin: 3 deltagare

Teckenspråkslärarutbildning

Tolkutbildning för döva

Det var med stor glädje som skolan kunde starta
teckenspråkslärarutbildning igen i augusti. Det blir
den andra kursen som genomförs i samarbete med
Myndigheten för Yrkeshögskolan. Utbildningen är
en grundutbildning som ger teoretiska och praktiska
kunskaper för att undervisa i ämnet teckenspråk.
Utbildningen ger ingen formell lärarbehörighet.

En tvåårig distansutbildning på halvfart med sex fysiska
träffar per år genomförs i samarbete med Myndigheten
för Yrkeshögskolan. Mellan de fysiska träffarna hade
deltagarna kontakt med lärarna via inbokade distans
möten. I utbildningen ingår även praktik.

Antal deltagare
Vårtermin: 5 deltagare

Körkortsteori på teckenspråk
Det är viktigt för framtida jobb att ha körkort. Utbild
ningen innehåller teori på förmiddagar och körlektioner
på eftermiddagar. Körkorsboken översätts direkt i klass
rummet och deltagarna kan diskutera med lärarna.
Några deltagare kombinerade körkortsutbildning med
studier på allmän kurs eller arbete.
Antal deltagare
Vårtermin: 4 deltagare
Hösttermin: 2 deltagare

Antal deltagare
Vårtermin: 12 deltagare
Hösttermin: 10 deltagare

Teckenspråk på distans
I dessa tider har efterfrågan på distanskurser i tecken
språk ökat och kurserna fylldes snabbt. Deltagarna läste
15 veckor på kvartsfart. De hade fyra fysiska träffar och
mellan dem hade de kontakt med lärare via livechatt på
Teams. Kursen genomförs på två nivåer, A nybörjarkurs
och B fortsättningskurs.
Antal deltagare
Vårtermin: 21 deltagare
Hösttermin: 17 deltagare
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Kortkursverksamhet
Under året genomfördes 15 korta kurser, varav tre
var teckenspråkskurser med en kurs på distans.

TUFF – Teckenspråksutbildning för
föräldrar till döva/hörselskadade barn
Utbildningen sker i samarbete med SPSM, Special
pedagogiska skolmyndigheten. Till föräldrar som inte
har möjlighet att delta i TUFF-utbildning i sin hem
region, finns Västanvik som ett alternativ och en riks
resurs. Skolan har i uppdrag av staten att erbjuda 240
timmars teckenspråksutbildning. Utbildningen bygger
på att föräldrarna har genomgått den introduktions
utbildning i teckenspråk som erbjuds inom ramen för
landstingets habiliteringsansvar.
Under läsåret 2021 kunde ingen kurs genomföras på
grund av pandemin. Under vecka 31 genomfördes
”Sommar TUFF” då alla steg erbjöds. På begäran från
SPSM erbjöds kurserna som fjärrundervisning men det
var bara några föräldrar som deltog av de 60 anmälda
till sommarkursen. Deltagarna svarade att de föredrar
att ha fysisk undervisning på Västanvik.

Sommarverksamhet
Samtliga läger och kurser avbokades på grund av
Coronapandemin.
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Skolans filial
Sfi/Tfi i Stockholm
I samarbete med Stockholms stad fortsatte Sfi/
Tfi-undervisningen som uppdragsutbildning till
deltagare boende i Stockholm och närliggande
kommuner.
Skolan har betygsrätt i Sfi och utfärdar betyg i de
nationella sfi-proven A-B-C-D. Pandemin påverkade
undervisningen även detta år. Skoltiderna anpassades
så att deltagarna kunde resa när det inte var
rusningstrafik och fysiska träffar kombinerades med
distansundervisning.
Antal deltagare vt
8 deltagare (dagtid)
8 deltagare (kvällstid)
Antal deltagare ht
8 deltagare (dagtid)
7 deltagare (kvällstid)
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Förskolan Västanvind
Förskolans målsättning är att varje barn utifrån sina
förutsättningar ska utvecklas till trygga, hänsynsfulla,
nyfikna, ansvarstagande individer. Förskolan arbetar för
att varje barn ska bli bemött på sin mognadsnivå och
särskilt stödja barn med svårigheter. En bra uppfattning
om sig själv stärker självkänslan och därmed
självförtroendet. Leken är en viktig del för den sociala
utvecklingen. Personalen arbetar för att skapa ett nära
samarbete mellan förskola och föräldrar. Förskolan har
en teckenspråkig profil.
Under vårterminen och höstterminen var det 23 barn
inskrivna.
Eftersom alla kortkurser blev inställda på grund av
pandemin hade förskolan inte några extra barn detta år.

Personalstyrka
1 förskolechef/rektor

Vårtermin
80 %

Hösttermin
80 %

2 förskollärare

100 %

100 %

1 barnskötare

100 %

100 %

1 barnskötare

80 %

80 %

1 assistent (kommunalt bidrag)

100 %

Tjänsten som förskolechef/rektor är uppdelad i 20 %
administrativ tid och 60 % tid i barngrupp.
Förskolan som är en fristående förskola har en egen
driftbudget med anslagna medel för inventarier
och lekmaterial. I avtalet med Leksands kommun får
förskolan bidrag för det antal barn som finns inskrivna i
förskolan.
Inga investeringar har gjorts under året då det har varit
stopp på alla större inköp.

Marknadsföringsarbete
Marknadsgruppen på fyra personer arbetade bland
annat med marknadsföring i sociala medier, annonser
och broschyrer. All information ska vara tillgänglig på
både svenska och teckenspråk.
Intern-TV med veckoinformation producerades med
studerande från samtliga kurser.
Annonsering i olika tidningar såsom DHB, Dövas
tidning, DövSport, Rabalder och lokala annonsblad.
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Direktutskick och mailutskick gjordes till målgrupper
för olika kortkurser.
Sponsring till SDI Futsal och Sveriges
Teckenspråkstolkars förening STTF.
Aktiviteterna under året som kunde genomföras:
Digital arbetsmarknadsdag i Örebro, Prova-på-kurser,
Folkhögskolans dag och Teckenspråkets dag genom
fördes samt en mässa för regionens studie- och
arbetsvägledare.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet på Västanviks folkhögskola handlar
om folkhögskolan och medarbetarnas förmåga
att leda, bedriva och utveckla verksamheten så att
deltagare, huvudman och anslagsgivare blir nöjda
med resultatet.
Skolans olika styrdokument såsom måldokument,
verksamhetsplan, likabehandlingsplan, drogpolicy
samt studerande rättsliga standard ligger till grund för
allt kvalitetsarbete. Alla dokument ses över årligen av
skolstyrelsen. Dokumenten innehållande studerande
rättsliga standard och likabehandlingsplanen gås
igenom med alla deltagare vid skolstart och finns
tillgängliga på skolans hemsida med både svensk text
och översatt till svenskt teckenspråk.
Varje klass har en pedagogiskt ansvarig lärare som de
har nära kontakt med. Individuella samtal genomförs
kontinuerligt mellan lärarna och deltagarna med
uppföljning av delmål och mål.
Varje termin utvärderas varje utbildning där varje
deltagare får svara på frågor som kan variera i innehåll.
Utvärderingarna följs sedan upp i klasserna och i
lärarlaget tillsammans med skolledning. Vad är bra?
Vad behöver förbättras, förändras, åtgärdas? Allt
dokumenteras. Eventuella synpunkter om skolans
internat, lokalvård, fastighetsskötsel och restaurang följs
upp av servicepersonalen tillsammans med skolledning.
Resultatet av årets utvärderingar visar en hög
nöjdhetsgrad hos deltagarna som besvarade
följande frågor:
• Hur bedömer du din egen insats på
utbildningen?

•

Hur trivs du i klassen och hur fungerar
samarbetet med de andra i klassen?

•

Har du någon gång under utbildningen känt dig
diskriminerad, kränkt, dåligt bemött eller utsatt
på något sätt?

•
•
•

Hur fungerar rasterna?
Vad tycker du om maten på skolan?
Om du bor på skolan, hur fungerar boendet?
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•

Om du inte bor på skolan, hur fungerar det att
pendla?

•
•
•
•

Hur fungerar fritiden på skolan?

•

Vad tycker du om andra aktiviteter/uppgifter
som ingått i utbildningen?

•
•
•
•
•

Föreläsningar?

Hur fungerar corona-anpassningen på skolan?
Vad tycker du om utbildningens upplägg?
Hur tycker du de olika ämnena varit under
hösten?

Vad tycker du om lärarnas insats?
Vad har du lärt dig mest?
Vad kan bli bättre till nästa termin?
Övrigt?

Varje vecka har all personal ett gemensamt möte.
Hela lärarlaget har pedagogisk träff var tredje vecka
och däremellan har varje arbetslag veckoträffar.
På de pedagogiska mötena sker en kontinuerlig
kvalitetssäkring av kurser och kursplaner. Kunskaper,
färdigheter och kompetenser på allmän kurs finns
utarbetade i skolans riktlinjer för SeQF (referensram för
vilka kvalifikationer som kan erhållas) och ligger även
till grund vid omdömessättning.
På yrkesutbildningarna Teckenspråkstolk-och
dövblindtolkutbildning, Tolkutbildning för döva samt
Teckenspråkslärarutbildningen finns uppsatta delmål
i varje ämne som kontinuerligt följs upp med varje
deltagare.
Skolans småskaliga volym innebär att alla känner
varandra och det finns en nära kontakt mellan deltagare
och personal. Skolans reception är alltid bemannad
på rasterna så att deltagarna får hjälp direkt att lösa
praktiska bestyr eller få en pratstund.
Tyvärr har pandemin även detta år stoppat mycket
av studentkårens verksamhet som annars brukar
ha olika ansvarsområden att ta hand om såsom
träningslokal, bastu, fester, kiosk och bussgrupp.

Studentkårens ordförande är adjungerad representant
till skolstyrelsens sammanträden fyra gånger per år.
Skolans systematiska arbetsmiljöarbete följs upp
kontinuerligt på skyddsombudsmöten där rektor och
skyddsombud från servicepersonal, lärarlag samt
studentkår träffas.
Den psykosociala och fysiska arbetsmiljön är mycket
viktig i skolans kvalitetsarbete.
Lika viktigt som att all undervisning kvalitetssäkras
är det också viktigt att skolans lokaler och internat
kontrolleras noggrant. En renoveringsplan gällande
skolans fastigheter finns upprättad.
Skolan har ett avancerat brandlarmssystem
med både ljus-ljud- och vibrationslarm för att
säkerställa tryggheten hos alla som vistas på skolan.
Fastighetsskötarna gör regelbundna kontroller av
brandlarmsutrustningen. En gång per kvartal utförs
kontrollerna av en extern anläggningsskötarfirma.
All släckutrusning besiktas en gång om året.
Elrevisionsbesiktning utförs en gång om året och
protokollförs med åtgärdsplan.

Skolstyrelsen har rekryterat en ny skolledning eftersom
nuvarande rektor och biträdande rektor går i pension till
sommaren 2022. Inför den nya tillsättningen genomgår
den administrativa avdelningen en omorganisation.
Befattningsbeskrivningar och rutiner för årshjul
innehållande administration, kalendarium, Schoolsoft,
ansökningar och redovisningar till myndigheter ses
över.
Prioriterade områden är och ska fortsätta att vara:
Skolans miljöarbete och hållbar utveckling
Det används enbart miljövänliga produkter till skolans
lokalvård.
Skolan har en rigorös sopsortering med tydligt
uppmärkta kärl vid sopstationerna.
Skolstyrelsen har tagit beslut om att satsa på solenergi
samt laddstolpar till elbilar.
Öka kunskapen om psykisk ohälsa
Skolan hade bokat en heldag med föreläsning/
workshop om psykisk ohälsa för all personal i höstas.
Tyvärr blev det inställt på grund av pandemin.
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Förstärkningsresurser
och medel från SPSM
Folkhögskolor kan söka bidrag hos Special
pedagogiska skolmyndigheten för pedagogiska
stödinsatser till deltagare med funktionsvariationer.

Genomförda
utbildningar/kurser

Västanviks folkhögskolas målgrupper är döva, hörsel
skadade deltagare och personer med dövblindhet.
Skolan värnar om den teckenspråkiga studiemiljön.
Skolan fungerar som ”en omvänd värld” där hörande
deltagare blir integrerade i den teckenspråkiga miljön.

Långa kurser – vårtermin

Skolans allmänna kurs vänder sig deltagare som har
teckenspråk som sitt första språk.
All undervisning sker på teckenspråk. Deltagare med
utländsk bakgrund får extra resurser i början av sina
studier. Det innebär hög lärartäthet och flera stöd
personer/assistenter. Deltagarna studerar i små grupper.
För att kunna tillmötesgå deltagarnas behov av
stödinsatser i år så har erhållna bidrag använts till:

•
•
•
•

Ökad lärartäthet
Stödpersoner
Teckenspråkstolk-och dövblindtolkar
Kompetensutveckling hos pedagogisk personal
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Elva kurser med totalt 96 deltagare genomfördes. 49
deltagare hade funktionsvariationer och 26 hade brister
i svenska språket. Antal deltagarveckor totalt 1 640.
Kurstid: 2021-01-11 – 2021-06-11 (22 veckor)
Kursnamn
Allmän kurs

•
•
•
•
•
•
•

Allmän kurs svenska och teckenspråk för
nyanlända
Teckenspråkstolk -och dövblindtolkutbildning,
fyra årskurser
Teckenspråkslärarutbildning
Teckenspråkslinje
Tolkutbildning för döva, distans halvfart
Teckenspråk på distans, kvartsfart
Körkortsteori på teckenspråk

Långa kurser – hösttermin

Korta kurser

Tio kurser med totalt 80 deltagare genomfördes. 40
deltagare hade funktionsvariationer och 23 hade brister
i svenska språket. Antal deltagarveckor totalt 1 148.

Under vårterminen genomfördes 3 kurser med totalt 72
deltagare. Under höstterminen genomfördes 12 kurser
med totalt 152 deltagare. Totalt 224 deltagarveckor.

Kurstid: 2021-08-18 – 2021-12-21 (18 veckor)

Kurser under vårtermin:
• Må bra
• Må bra fortsättning
• Svenska, sommarkurs
• Kurser under hösttermin:
• Dövstudier 1
• Dövstudier 2
• Feederkurs
• Må bra
• Må bättre
• Prova på kurs
• Retorik
• Svenska, sommarkurs
• Teckenspråkskurs A-F
• Teckenspråk A/B
• Teckenspråk E/F

Kursnamn
• Allmän kurs
• Allmän kurs svenska och teckenspråk för
nyanlända
• Teckenspråkstolk -och dövblindtolkutbildning,
fyra årskurser
• Teckenspråkslinje
• Tolkutbildning för döva, distans halvfart
• Teckenspråk på distans, kvartsfart
• Körkortsteori på teckenspråk

Uppdragsutbildningar
• TUFF- teckenspråksutbildning för föräldrar
• Sfi/Tfi för döva i Stockholm; ht och vt
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Kompetensutveckling
– kurser och konferenser
Som föregående år har det varit svårt med fysiska
fortbildningar på grund av pågående pandemi.
I den mån det har varit möjligt har personalen deltagit
i digitala kurser.

All personal
•
•

Friskvård – Må bra, varje vecka
FFVV – fria föreläsningar om folkbildning

Skolledning/ Administrativ personal
•
•
•
•
•

SchoolSoft skoladministration
Hogia, lön och HR-frågor
Arbetsgivaralliansen, löneavtal
Folkbildningsrådet, konferens
FSO kommunikatörsdagar

Pedagogisk personal
•
•

Alla lärare, kurator och rektor: Föreläsning om
Hbtq och heder
Nordiskt webinarium om utmaningar i arbetet
med döva asylsökande/nyanlända

Servicepersonal
•
•

Specialkost för kökspersonal med Sara Clarstedt
Säkerhetskonferens för fastighetspersonal

Personal, antal anställda 2021
Administrativ personal, 5 personer, 4,5 tjänster
Kurator/SYV, 1 tjänst
Pedagogisk personal skola, 16 personer, 14,10 tjänster
Pedagogisk personal förskola, 6 personer, 4,93 tjänster
Servicepersonal, 9 personer, 8,5 tjänster
Pedagogisk personal Sthlm, 2 personer, 2 tjänster
Totalt antal anställda 2021-12-31:
38 personer fördelat på 35,03 tjänster
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Jämställdhetsarbete
och jämställdhetsintegrering
Västanviks folkhögskola strävar efter att vara en
jämställd arbetsplats och skola.
Jämställdhetsperspektivet finns med inom alla
verksamhetsområden och är en del i det ordinarie
arbetet. I skolans likabehandlingsplan finns även en
tydlig jämställdhetsintegrering beskrivet med uppsatta
mål som följs upp regelbundet.

•
•

Att arbetsmiljön är teckenspråkig

•

Att ha en organisation som underlättar att
arbetet kan kombineras med föräldraskap

•

Att motverka uppdelning i mans- och
kvinnoyrken

•

Att alla anställda behandlas lika och arbetar
under frihet med ansvar

•

Att motverka alla former av trakasserier eller
kränkningar

•

Att erfarenhet och yrkeskompetens ska värderas
lika hos kvinnor och män

•
•

Att ha lika lön för lika arbete oavsett kön

•

Att likabehandlingsplanen finns med i
introduktionen av nyanställda

Att i arbetsenheterna ha båda könen
representerade så mycket som möjligt

Att alla anställda oavsett anställningsform
omfattas av likabehandlingsplanen

Ett av målen i jämställdhetsarbetet är att skolan
strävar efter ökad kunskap i normkritiskt tänkande och
genuskunskap hos såväl personal som deltagare.
Jämställdhetsarbetet handlar inte enbart om
jämställdhet mellan kvinnor och män utan även om
jämställdhet mellan döva och hörande. Skolan strävar
efter att öka antalet döva anställda.
2021 var det 38 personer anställda; 61 procent kvinnor
och 39 procent män. I den kvinnliga personalgruppen
var 30 procent döva och hos männen var 53 procent
döva.
I skolstyrelsen finns tre förtroendevalda ledamöter
och två ersättare. Skolans huvudman Sveriges Dövas
Riksförbund, SDR, har två ledamöter och två ersättare
och Leksands kommun har en ledamot och en ersättare.
Styrelsens ledamöter och ersättare består av: 4 män,
varav alla är döva och 7 kvinnor varav 5 är döva och 2 är
hörande.
Jämställdhetsarbete i skolans teckenspråkiga miljö
innebär också att all information ska vara tillgänglig
både med svensk text och översatt till svenskt
teckenspråk. Skolans hemsida är tvåspråkig.
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Projekt och uppdrag
Mottagande och introduktion av
döva asylsökande och nyanlända
2009 startade mottagandet av döva asylsökande som
ett EU-projekt i tre år. 2012 fick skolan i uppdrag av
Migrationsverket att fortsätta med verksamheten.
Syftet med att skolan tar emot döva asylsökande är att
säkerställa asylprövningen. Deltagarna får bo på skolan
och lära sig svenskt teckenspråk så att de sedan ska
kunna åberopa sina asylskäl vid asylprövningen.
Eftersom det är färre asylsökande totalt i Sverige och
kortare handläggningstider så avspeglades detta även
i skolans mottagande. Under året fanns två asylsökande
inskrivna.
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Årsredovisning

för Carlborgsons gård/ Västanviks folkhögskola
Styrelsen för Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2021 (org nr 783200-0355)

Styrelsen
Ordförande
Sven-Emil Karmgård, Stockholm		 Vald av stämman
			
Ledamöter
Mona Riis, Örebro, vice ordf.		 Vald av stämman
Ronny de Silva, Örebro		 Vald av stämman
Åsa Henningsson, Öjebyn		 Vald av SDR
Maria Hermanson, Örebro		 Vald av SDR
Karin Byström, Leksand
		 Vald av Leksand kommun
					
Suppleanter
Anna-Lena Hagnell Olehn, Malmö		 Vald av stämman till 25 maj
Kerstin Olsson, Bromma		 Vald av stämman till 25 maj
Maria Rudin, Bandhagen		 Vald av stämman från 25 maj
Fadi Shoshara, Leksand		 Vald av stämman från 25 maj
Mathilde Strante Worseck, Leksand		 Vald av SDR
Thomas Spogardh, Uppsala		 Vald av SDR
Liv Lunde Andersson, Leksand 		 Vald av Leksands kommun
Adjungerade

Gunilla Kolm, Leksand		 Rektor
Barbro From, Rättvik		 Bitr rektor, sekreterare
Stig Grosshed, Vansbro		 Ekonomichef

Personalrepr

Anders Lundberg, Leksand
Lärarförbundet
Johan Erkers, Leksand		 Kommunal
		
Studentkår
Carin Stenberg, Leksand		 Vald av studentkåren vt
Oliver Suomela, Leksand		 Vald av studentkåren ht
			
Auktoriserad revisor
Ulrika Hagberg, Leksand
Vald av stämman
Revisorssuppleant
Sofie Lindberg, Leksand
Vald av stämman
			
Förtroendevald revisor
Stig Kjellberg, Leksand		 Vald av stämman
Revisorssuppleant
David Farkas, Stockholm		 Vald av stämman
Valberedning

Henrik Sundqvist, Stockholm (ordf )		 Vald av stämman till 25 maj
Tobias Engström, Göteborg		 Vald av stämman
Christian Östgård, Härnösand		 Vald av stämman
Vakant plats 		 från 25 maj

Suppleanter

Åsa Gustavsson, Jönköping		 Vald av stämman till 25 maj
Joakim Hagelin-Adeby, Stockholm		 Vald av stämman till 25 maj
Henrik Sundqvist, Stockholm 		 Vald av stämman från 25 maj
Vakant plats		 från 25 maj

SAMMANTRÄDEN

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2020 hölls digitalt den 25 maj 2021 på Västanviks
folkhögskola. Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden.
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Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–30 december 2021
• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
Carlborgsons G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk f"rening
• Balansräkning
Org.nr
783200-0355
• Noter

2 (10)

Årsredovisningen
är upprättad G!rd/V
i svenska stanviks
kronor, SEK.
Styrelsen f"r Carlborgsons
folkh"gskola Ekonomisk f"rening f!r h rmed avge

!rsredovisning f"r r kenskaps!ret 2021.

#rsredovisningen r uppr ttad i svenska kronor, SEK.

F!rvaltningsber#ttelse
Verksamheten
Allm nt om verksamheten
V stanviks folkh"gskola skiljer sig fr!n andra folkh"gskolor genom sin unika teckenspr!kiga
studiemilj". Skolans utbildningar och kurser riktar sig till d"va och h"rselskadade samt till personer med
d"vblindhet. Skolan utbildar ven teckenspr!kstolkar- och d"vblindtolkar. Skolan erbjuder ocks!
TUFF-teckenspr!ksutbildning f"r f"r ldrar vars barn r i behov av teckenspr!k. Dessutom fungerar
skolan som en mottagningsenhet f"r d"va asyls"kande p! uppdrag av Migrationsverket.
V stanviks folkh"gskola r en del av den frivilliga folkbildningen och f"ljer regeringens fyra syften
g llande statens bidrag till folkbildningen.
F"reningen har sitt s te i Leksand.
V sentliga h ndelser under r kenskaps!ret
F"r andra !ret i rad p!verkades skolans verksamhet av pandemin. All sommar- och kortkursverksamhet
blev inst lld under !ret vilket resulterade i f"rlorade int kter.
Pandemin p!verkade ocks! m"jligheterna till att kunna rekrytera nya deltagare till l s!rets alla
utbildningar och konsekvenserna blev att det har varit f"r f! deltagare som studerat och d rmed minskade
int kter.

Fler"rs!versikt (Tkr)

R"relseint kter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
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2021
30 204
521
85

2020
32 201
1 612
86

2019
39 524
2 005
80

2018
40 009
1 936
79

g llande statens bidrag till folkbildningen.
F"reningen har sitt s te i Leksand.
V sentliga h ndelser under r kenskaps!ret
F"r andra !ret i rad p!verkades skolans verksamhet av pandemin. All sommar- och kortkursverksamhet
blev inst lld under !ret vilket resulterade i f"rlorade int kter.
Pandemin p!verkade ocks! m"jligheterna till att kunna rekrytera nya deltagare till l s!rets alla
utbildningar och konsekvenserna blev att det har varit f"r f! deltagare som studerat och d rmed minskade
int kter.

Fler"rs!versikt (Tkr)

2021
2020
R"relseint kter
30 204
32 201
Resultat efter finansiella poster
521
1 612
Carlborgsons
f"rening
Soliditet (%) G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk
85
86
Org.nr 783200-0355

2019
39 524
2 005
80

2018
40 009
1 936
79
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F!r#ndring av eget kapital
Inbetalda
insatser

Belopp vid !rets ing!ng
Disposition av f"reg!ende
!rs resultat:
#rets resultat

674 950

Belopp vid "rets utg"ng

674 950

Reserv-

Kapital

fond

fond

1 323 369 19 000 000

1 323 369 19 000 000

Balanserat
resultat

rets
resultat

Totalt

3 498 652

1 254 351

25 751 322

1 254 351

-1 254 351
3 015 511

0
3 015 511

4 753 003

3 015 511

28 766 833

F!rslag till vinstdisposition
Styrelsen f"resl!r att till f"rfogande st!ende vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
kapitalfond
!rets vinst
disponeras s! att
till kapitalfond
i ny r kning "verf"res

4 753 003
19 000 000
3 015 511
26 768 514
20 000 000
6 768 514
26 768 514

F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.
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Carlborgsons G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk
f"rening
Org.nr 783200-0355
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Resultatr#kning

Not

R!relseint#kter
Nettooms ttning
$vriga r"relseint kter
Summa r!relseint#kter

2
3

R!relsekostnader
R!varor och f"rn"denheter
$vriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anl ggningstillg!ngar
Summa r!relsekostnader
R!relseresultat
Finansiella poster
$vriga r nteint kter och liknande resultatposter
R ntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
F"r ndring av periodiseringsfonder
F"r ndring av "veravskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
Resultat f!re skatt
Skatter
Skatt p! !rets resultat
rets resultat
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4

5

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

6 060 422
24 143 673
30 204 095

5 896 619
26 303 969
32 200 588

-1 361 941
-9 578 369
-18 109 801
-843 709
-29 893 820
310 275

-1 402 225
-10 098 707
-18 192 399
-967 320
-30 660 651
1 539 937

210 367
-48
210 319
520 594

72 311
-27
72 284
1 612 221

-1 200 000
4 500 000
3 300 000
3 820 594

0
0
0
1 612 221

-805 083
3 015 511

-357 870
1 254 351

Carlborgsons G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk
f"rening
Org.nr 783200-0355

Balansr#kning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

6
7

11 416 995
1 841 307
13 258 302

11 859 700
1 937 134
13 796 834

8

5 896 582
5 896 582
19 154 884

4 683 776
4 683 776
18 480 610

75 204
75 204

67 167
67 167

916 585
396 809
477 281
1 790 675

322 068
1 852 265
378 805
2 553 138

547 704
547 704

547 704
547 704

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa oms#ttningstillg"ngar

16 064 194
16 064 194
18 477 777

14 969 874
14 969 874
18 137 883

SUMMA TILLG NGAR

37 632 661

36 618 493

TILLG NGAR
Anl#ggningstillg"ngar
Materiella anl ggningstillg!ngar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anl#ggningstillg"ngar
Finansiella anl ggningstillg!ngar
Andra l!ngfristiga v rdepappersinnehav
Summa finansiella anl#ggningstillg"ngar
Summa anl#ggningstillg"ngar
Oms#ttningstillg"ngar
Varulager m. m.
R!varor och f"rn"denheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
$vriga fordringar
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
$vriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

9
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Carlborgsons G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk
f"rening
Org.nr 783200-0355

Balansr#kning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

674 950
1 323 369
1 998 319

674 950
1 323 369
1 998 319

19 000 000
4 753 003
3 015 511
26 768 514
28 766 833

19 000 000
3 498 652
1 254 351
23 753 003
25 751 322

3 400 000
500 000
3 900 000

2 200 000
5 000 000
7 200 000

1 603 199
2 145 186
1 217 443
4 965 828

1 474 094
801 313
1 391 764
3 667 171

37 632 661

36 618 493

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Reservfond
Summa bundet eget kapital

10

Fritt eget kapital
Kaptialfond
Balanserat resultat
#rets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade "veravskrivningar
Summa obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverant"rsskulder
$vriga skulder
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Carlborgsons G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk f"rening
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allm#nna upplysningar

#rsredovisningen r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och Bokf"ringsn mndens allm nna
r!d (BFNAR 2016:10) om !rsredovisning i mindre f"retag.

Anl#ggningstillg"ngar

Till mpade avskrivningstider:
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

Not 2 Nettooms#ttning
Nettooms#ttning
F"rs ljning
Inackordering

Not 3 $vriga r!relseint#kter
Folkbildningsr!det, statsbidrag
Folkbildningsr!det, verksamhetsbidrag s rskilt st"d
Folkbildningsr!det, verksamhetsbidrag kvalitetsfr mjande
SPSM
Korttidsstudiest"d
MYH
TUFF
Leksands kommun
Interkommunal elevers ttning
Statliga bidrag
L"nebidrag
Hyresint kter
$vriga int kter
St"d korttidsarbete

Not 4 Medelantalet anst#llda
Medelantalet anst llda

25-50 !r
3-10 !r

2021

2020

4 509 226
1 551 197
6 060 423

4 326 183
1 570 437
5 896 620

2021

2020

9 125 500
800 000
188 000
3 461 000
86 221
4 084 000
408 340
3 242 516
976 376
0
909 155
327 923
21 866
512 776
24 143 673

9 930 800
3 640 000
18 447
5 057 000
395 411
3 309 441
875 998
1 148 760
1 046 292
306 662
156 321
418 837
26 303 969

2021

2020

36

36
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Carlborgsons G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk f"rening
Org.nr 783200-0355

Not 5 $vriga r#nteint#kter och liknande resultatposter
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2021

2020

14 670
195 696
210 366

21 319
36 943
14 049
72 311

2021-12-31

2020-12-31

33 299 326
33 299 326

33 248 621
50 705
33 299 326

Ing!ende avskrivningar
#rets avskrivningar
Utg"ende ackumulerade avskrivningar

-13 795 560
-442 705
-14 238 265

-13 354 545
-441 015
-13 795 560

Ing!ende nedskrivningar
Utg"ende ackumulerade nedskrivningar

-7 644 066
-7 644 066

-7 644 066
-7 644 066

Utg"ende redovisat v#rde

11 416 995

11 859 700

R nteint kter
Utdelningar
Resultat vid aktief"rs ljningar

Not 6 Byggnader och mark
Ing!ende anskaffningsv rden
Ink"p
Utg"ende ackumulerade anskaffningsv#rden

Erh!llna offentliga st"d har reducerat ackumulerat anskaffningsv rde med 40 226 290 kr (40 226 290 kr)

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31

2020-12-31

Ing!ende anskaffningsv rden
Ink"p
F"rs ljningar/utrangeringar
Utg"ende ackumulerade anskaffningsv#rden

8 566 137
305 177
-1 291 631
7 579 683

9 203 512
87 115
-724 490
8 566 137

Ing!ende avskrivningar
F"rs ljningar/utrangeringar
#rets avskrivningar
Utg"ende ackumulerade avskrivningar

-6 629 003
1 291 631
-401 004
-5 738 376

-6 827 188
724 490
-526 305
-6 629 003

1 841 307

1 937 134

Utg"ende redovisat v#rde
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Carlborgsons G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk f"rening
Org.nr 783200-0355

Not 8 Andra l"ngfristiga v#rdepappersinnehav
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2021-12-31

2020-12-31

Ing!ende anskaffningsv rden
Ink"p
Utg"ende ackumulerade anskaffningsv#rden

4 683 776
1 212 806
5 896 582

2 707 776
1 976 000
4 683 776

Utg"ende redovisat v#rde

5 896 582

4 683 776

2021-12-31

2020-12-31

547 704
547 704

1 328 994
-781 290
547 704

2021-12-31

2020-12-31

700
595 600
60 600
700
100
11 800
250
5 200
674 950

700
595 600
60 600
700
100
11 800
250
5 200
674 950

2021-12-31

2020-12-31

500 000
0
3 400 000
3 900 000

500 000
4 500 000
2 200 000
7 200 000

Marknadsv rdet uppg!r till 12 701 300 kr (9 335 828 kr)

Not 9 $vriga kortfristiga placeringar
Ing!ende anskaffningsv rden
F"rs ljningar
Utg"ende redovisat v#rde
B"rsv rde eller motsvarande 614 382 kr (612 620 kr)

Not 10 Inbetalda insatser
Sveriges D"vas Ungdomsf"rbund
Sveriges D"vas Riksf"rbund
Dalarnas D"vas F"rening
Riksf"rbundet f"r d"va, h"rselskadade och spr!kst"rda barn
Leksands kommun
H"rselskadades Riksf"rbund
Svenska D"vidrottsf"rbundet*
Lokalf"reningar
Nominellt v rde 100 kr
* = Nominellt v rde 50 kr

Not 11 Obeskattade reserver
Ackumulerade "veravskrivningar inventarier
Ackumulerade "veravskrivningar byggnader
Periodiseringsfonder
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Carlborgsons G!rd/V stanviks folkh"gskola Ekonomisk f"rening
Org.nr 783200-0355

Leksand 2022-03-16

Sven-Emil Karmg!rd
Ordf"rande

Ronny De Silva

#sa Henningsson

Mona Riis

Karin Bystr"m

Maria Hermanson

V!r revisionsber ttelse har l mnats 2022-03-30

Ulrika Hagberg
Auktoriserad revisor
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Stig Kjellberg
Revisor
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Slutord
Människor växer och stärks av de prövningar vi ställs inför. Äntligen kan vi nu skönja ljuset
i tunneln efter de senaste årens stora prövningar när en pandemi med dess fulla kraft sköljde
över världen och inte minst Sverige. Många länder och verksamheter stängde ned. Västanviks
folkhögskola ställde inte in – vi ställde om.
I en ny verklighet försökte vi utifrån gällande restriktioner navigera oss genom att implementera
nya former för arbete, undervisning, möten och andra sociala funktioner. Där vill jag rikta styrelsens
varma tack till vår personal och skolledning som hållit i och hållit ut.
Pandemin har givetvis påverkat vår verksamhet på många sätt, inte minst ekonomiskt, men tack
vare genomtänkta beslut från staten och Folkbildningsrådet när det gäller offentliga anslag till
folkhögskolan och andra stödåtgärder har vi klarat oss finansiellt och ytterligare ett år kunnat visa
upp ett stabilt rörelseresultat trots pandemin och dess påverkan på vår verksamhet.
En av styrelsens huvudsakliga uppgifter är att noga följa och se över skolans ekonomiska utveckling,
framförallt på lång sikt. Det är med stor stolthet jag kan konstatera att vi har en urstark ekonomisk
ställning att fortsätta driva och utveckla vår verksamhet på, som är väldigt få folkhögskolor (om ens
någon) förunnade.
Det har dock givetvis inte alltid varit så. En gång i tiden för inte alltför länge sedan var vår
ekonomiska verklighet den absolut motsatta, skolan var nästan på obestånd, men vår då nya
skolledning arbetade oerhört hårt och uppoffrande för att vända skutan på rätt köl igen. Och med
facit i hand så här nästan ett par decennier senare: vilken insats de har gjort!
Våra rektorer har med trygg och säker hand navigerat skolan genom stora globala kriser: finanskris,
flyktingkris och nu senast en pandemi. Under den perioden har vi också kunnat rusta upp oss inför
framtiden och tagit historiska beslut om att satsa på förnybar energi. Beslut som ligger helt rätt i
tiden och som vi kunnat ta nu tack vare deras idoga arbete.
Efter lång och trogen tjänst kommer våra rektorer att nu till sommaren gå i pension. En annan
huvudsaklig uppgift för styrelsen är att ansvara för tillsättande av rektor och därför har styrelsen
under detta verksamhetsår arbetat med rekrytering av ny skolledning som inom kort tillträder
sina nya tjänster. Välkomna Carina och Maria! Jag vill här framföra styrelsens varma tack till
rekryteringsgruppens fina och strategiska arbete, styrelsen ser väldigt mycket fram emot att arbeta
med er och gemensamt möta nya utmaningar som väntar oss i framtiden.
Det är ofantliga stora skor att fylla efter Gunilla och Barbro. Deras enorma insatser under de senaste
decennierna, som jag fått förmånen att på nära håll ha fått följa, går inte att på något sätt förringa.
Från djupet av mitt hjärta och å styrelsens vägnar: tack!
Leksand i mars 2022

Sven-Emil Karmgård
Styrelseordförande
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Om folkhögskolor
Det finns 156 folkhögskolor i Sverige som drivs av folkrörelser,
andra organisationer samt regioner/landsting.
Folkhögskolan är en studieform för vuxna. Den nedre åldersgränsen är
18 år för de allmänna kurserna. Folkhögskolorna är inte bundna till
centralt fastställda läroplaner.
Folkhögskolan sätter inga betyg utan har ett eget bedömningssystem,
studieomdöme. Det är en sammanfattande bedömning av den
studerandes studieförmåga. Man får alltså ett personligt studieomdöme
för hela årskursen. När man söker till högskolan söker man i en egen
urvalsgrupp för endast folkhögskolestuderande.

Alla drömmar är möjliga

Västanviks folkhögskola
Winterommes väg 5, 793 92 Leksand
Telefon: 0247-641 00
Bildtelefon: vastanvik.pers@ectalk.se
E-post: info@vastanviksfhs.se
Hemsida: vastanviksfhs.se

