Fastställd av Edelviks styrelse 2012-03-28

Måldokument för Edelviks folkhögskola
Övergripande mål
Edelviks folkhögskola ska bedriva folkbildande verksamhet, som utgår från en positiv syn på
demokratin som samhällsordning, och som vilar på övertygelsen om:




alla människors lika värde
alla människors möjlighet att utvecklas och finna en meningsfull framtid
alla människors behov av bekräftelse och respekt för att kunna utvecklas

1. Edelviks verksamhet
1.1 Undervisning
Edelviks folkhögskolas främsta uppgift är att bedriva undervisning och ska:




erbjuda ett kursutbud som tar hänsyn till deltagarnas behov och samhällets efterfrågan
bedriva en undervisning som syftar både till en ökad bildning och till formella behörigheter
bedriva en undervisning som ökar deltagarens självförtroende och vilja till engagemang

1.2 Kultur
Edelviks folkhögskola har en viktig uppgift att främja kulturen och ska:



erbjuda kurser och utbildningar i estetiska ämnen
arrangera och främja annan kulturell verksamhet

För att nå dessa verksamhetsmål ska Edelvik bedriva ett kvalitetsarbete som regelbundet utvärderas.

2. Edelviks ideologiska förankring
2.1 Folkbildningen
Edelviks folkhögskola är en del av den svenska folkbildningen och ska bedriva en verksamhet som:



i sin helhet avspeglar den svenska folkhögskolans bildningstradition
kan motiveras utifrån gällande förordning om statsbidrag till folkbildningen

2.2 Svenska kyrkan i Luleå stift
Huvudman för Edelviks folkhögskola är Luleå stift. Ansvaret för verksamheten vilar dock på
folkhögskolans styrelse och rektor. Edelviks verksamhet ska:




avspegla och stödja huvudmannens uppdrag
vara en resurs i huvudmannens bildnings- och utbildningsuppdrag

Edelvik ska också:




erbjuda alla kursdeltagare möjligheten att upptäcka eller fördjupa en kristen tro
erbjuda ett regelbundet gudstjänst- och andaktsliv
vid behov erbjuda enskilda samtal

3. Edelvik och närsamhället
Edelviks folkhögskola är beroende av ett levande och väl fungerande närsamhälle. Såsom arbetsplats
och utbildare bidrar även Edelvik på ett positivt sätt till den ekonomiska, sociala och kulturella
utvecklingen i Burträskbygden och Skellefteå kommun.
Edelvik ska:


aktivt ta sitt ansvar för bygden, engagera sig i utvecklingsfrågor och i samverkan med andra
goda krafter arbeta för att Burträskbygden ska vara en attraktiv del av Skellefteå kommun att
bo, studera och arbeta i

Giltighet
Måldokumentet ska årligen underställas stiftelsens styrelse för godkännande.

