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Måldokument för Sverigefinska folkhögskolan (Svefi)
Övergripande mål
Svefis verksamhet skall vila på folkbildningens värdegrund där demokrati, människors lika värde och
jämställdhet är centrala begrepp. Den främsta uppgiften är att ge personer möjlighet att bedriva
folkhögskolestudier på sina egna villkor och efter sina egna intressen samt att tillgodose de
kunskapsbehov som uppstår i samhället. Vidare strävar Svefi efter att skapa en atmosfär där varje
individ känner sig betydelsefull och har möjlighet till inflytande. Svefi skall genom varje individs
delaktighet och egenmakt öka dennes välbefinnande, hälsa och livskvalitet, väcka ett entreprenöriellt
tänk, samt verka för ett flexibelt och livslångt lärande.
Målgrupper
Svefi skall rekrytera sina deltagare från hela riket och även från andra länder, vilket ger
verksamheten en internationell karaktär. Särskild vikt skall läggas vid att rekrytera kortutbildade,
arbetslösa och personer med funktionshinder.
Svefi skall ta hänsyn till de stora demografiska förändringarna i samhället. En stor, yngre generation
med lång grundutbildning och delvis andra värderingar, prioriteringar och tekniska färdigheter samt
en äldre generation med lång livserfarenhet utmanar Svefi till förnyelse och nyskapande.
Svefis verksamhet skall grunda sig på en humanistisk människosyn och en strävan efter ett samhälle
präglat av kulturell och etnisk mångfald. Sverigefinnar är en betydande, nationell minoritet i Sverige.
Verksamheten skall förstärka sverigefinnarnas kulturella och språkliga identitet.
Integrering
Svefi skall kontinuerligt arbeta med att integrera olika deltagargrupper i aktiviteter som syftar till att
ge kunskaper om och förståelse för varandra. De funktionshindrade deltagarna skall så långt som
möjligt integreras i den ordinarie undervisningsverksamheten.
Arbets- och vistelsemiljö
Svefi skall vara en säker, inspirerande och tankeväckande arbets- och vistelsemiljö för personal,
deltagare och gäster.
Ekonomi
Svefis ekonomi skall vara i balans och utgöra en aktiv del i verksamhetsplaneringen för att säkerställa
den fortsatta utvecklingen och möjliggöra nya investeringar.
Entreprenörskap
Svefis verksamhet skall genomsyras av ett entreprenöriellt tänk. Svefi skall aktivt samverka med
externa aktörer.
Fortbildning av personal
Svefis personal skall beredas möjlighet till kontinuerlig och relevant fortbildning och utveckling.
Hälsa
Svefis verksamhet skall genomsyras av ett folkhälsoperspektiv, i syfte att skapa förutsättningar och
varaktigt intresse för god hälsa.

Hållbar utveckling
Svefis verksamhet skall genomsyras av ett kretsloppstänk som främjar återvinning och hållbarhet,
och medvetandegör personal, deltagare och gäster om vikten av hållbar utveckling.
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Internationalisering
Svefi skall via internationellt samarbete öka förståelsen och toleransen mellan olika kulturer samt
vidga sitt kontaktnät och därmed den europeiska dimensionen i folkbildningen.
Kultur
Svefi skall skapa och konsumera kultur samt arbeta aktivt med att föra in den i vardagen, och
därigenom verka för utveckling och breddning av kulturintresset och kulturens tillgänglighet för alla.
Kvalitet
Svefi skall kvalitetssäkra sin verksamhet.
Förutom måldokumentet styrs Svefis verksamhet av verksamhetsplanen.

