Utlysning riktad till
Skånes folkhögskolor
En möjlighet till stöd för utveckling av yrkesinriktade långa kurser

Dnr: 2021-RU000116
2021-09-13 – 2021-11-19

Innehåll
Region Skåne verkar för att olika slags yrkesutbildningar stärks på både gymnasial
och eftergymnasial nivå. Region Skåne genomför därför en rad olika satsningar riktat
mot utbildningsformerna yrkesvux, yrkeshögskola, högskola/universitet och
folkhögskola som syftar till att öka antalet utbildningsplatser samt ge en ökad
branschkoppling inom identifierade bristyrkesområden i Skåne. Region Skåne utlyser
därför medel för utveckling av yrkesutbildningar på folkhögskolor.
I Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne formulerar
parterna gemensamt Skånes utmaningar utifrån syftena med folkbildningen och
prioriteringarna inom den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030.
Överenskommelsen pekar ut sju tematiska samarbetsområden – demokrati, integration,
mångfald, kompetensförsörjning/arbetsmarknad, kultur, miljö och folkhälsa. En viktig
del av folkbildningen utgörs av Skånes 18 folkhögskolor, som alla erbjuder en väg till
studier eller arbete och är ett alternativ till det formella utbildningssystemet. Genom en
friare pedagogik och utan styrning från nationella kursplaner kan undervisningen i hög
utsträckning anpassas till deltagarnas individuella förutsättningar men ändå ge
behörighet motsvarande gymnasiet och/eller en yrkesutbildning. Folkhögskolan är
därför en resurs för den regionala kompetensförsörjningen. Folkhögskolornas breda
utbud domineras av kurstyperna allmän kurs och särskild kurs. Båda är s.k. långa
kurser och finansieras av stats- och regionbidrag. De allmänna kurserna är sedan den 1
juli 2017 anslutna till Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). För särskilda
kurser kan folkhögskolan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, för att
få sina läranderesultat och kvalifikationer inplacerade i SeQF. Utöver de långa
kurserna finns det även korta kurser samt olika slags uppdragsutbildningar, dessa ofta
med projektkaraktär och med starkt arbetsmarknadspolitisk koppling.
Syfte
Att stimulera skånska folkhögskolor att utveckla fler yrkesinriktade långa kurser med
branschkoppling inom områden där det råder regional kompetensbrist eller där det kan
förväntas framtida brist på arbetskraft.
Förväntat resultat från en utvecklingsprocess
En färdigutvecklad folkhögskolekurs med yrkesprofil. Formulerad kursplan, som
beskriver upplägg/arbetssätt, finansiering/omfattning, deltagarrekrytering och hur
branschkoppling säkerställs samt planerad kursstart och hur kursen kommer
utvärderas.
Önskvärda effekter på längre sikt
-

Ökad kapacitet hos utbildningsformen folkhögskola att utveckla fler
yrkesutbildningar inom områden där det råder regional kompetensbrist.
Bättre nyttja folkhögskolans frihet och flexibilitet för att utveckla nya,
innovativa yrkesutbildningar där det kan förväntas finnas ett framtida
kompetensbehov.
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-

Att andelen yrkesinriktade långa kurser som är finansierade av ordinarie statsoch regionbidrag ökar i Skåne.

Krav på ansökan
En kortfattat beskriven kursutvecklingsidé som visar hur utlysningens syfte, förväntat
resultat och önskvärda effekter skulle kunna uppfyllas. Beskrivningen ska även
innehålla en enklare analys av kursidén i förhållande till förväntat behov på
arbetsmarknaden idag och i framtiden. Enkel budgetuppställning som specificerar hur
medlen används tillsammans med egen medfinansiering, se även stycket om
bedömningskriterier. Region Skåne ser gärna ansökningar där flera folkhögskolor
samarbetar kring kursutveckling.
Budget
Upp till 300 000 kr per ansökan, tillkommer medfinansiering på minst 20 %. Bidraget
kan användas till kostnader kopplade till förberedelser, kursutveckling, merkostnader
vid uppstart och samverkan. Ej reguljära utbildningskostnader. Region Skåne hoppas
kunna bevilja tre till fem ansökningar.
Tidplan
Sista dag för ansökan är 2021-11-19. Besked om eventuell finansiering lämnas i början
av december. Förväntad kursstart HT 2022.
Bedömningsprocess
Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna (se nedan) och bedömningen sker
i konkurrens mellan inkomna ansökningar. Region Skåne fattar det formella beslutet
om vilka sökande som får finansiering och meddelar samtliga sökande.
Inriktning och bedömningskriterier
Utlysningen prioriterar följande:
1. Syfte, resultat/effekter
Ansökan bedöms utifrån:
a) Hur väl utlysningens syfte och förväntat resultat uppfylls av ansökan.
b) Hur väl ansökan kan sägas bidra till önskvärda effekter.
2. Genomförbarhet
Ansökan bedöms utifrån:
a) Genomförbarheten i det upplägg av kursutvecklingen som redovisas.
b) Förutsättningar/förankring av kursidé internt (ledning, lärare etc.) och externt
(bransch, arbetsgivare etc.)
Rapportering
Rapportering av projektet sker till Region Skåne löpande med slutrapportering 31
augusti 2022.
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Ansökningshandlingar
Grundansökan och en enklare budgetbilaga skickas in per mail i pdf-format.
E-post: erik.p.lindell@skane.se. Var noga med att ange i mailets ämnesrad vilken
ansökan bilagan avser. Märk ansökan med dnr 2021-RU000116.
Kontakt och mer information
För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional
kompetensförsörjning och regionala kunskapsunderlag om bristyrken besök
utveckling.skane.se
Vid frågor rörande utlysningen. Kontakta ansvarig handläggare Erik Lindell på
erik.p.lindell@skane.se alt. 040-675 34 05.
Det finns också möjlighet att ställa allmänna frågor om utlysningen till Region Skåne
21 september kl 14 över Teams. Anmäl ert deltagande på förhand till kontaktperson
så skickas Teamslänk ut.
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