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REMISS KULTURPLANEN 

Markaryds folkhögskola 

 

”Markaryds folkhögskola formar framtidens kultur och fritid. Vi för människor samman för 

personlig utveckling och livslångt lärande.” Det är Markaryds folkhögskolas 

visionsformulering och den innebär bland annat att skolan har ett intresse av Region 

Kronobergs kulturplan. 

Markaryds folkhögskola har en profilering på musik, teater och dans, särskilt 

musikalinriktning. Såväl allmänna kurser med profilering som särskilda kurser med denna 

inriktning ges varje år. Varje läsår studerar närmare 100 elever på något av skolans program 

med musik-, dans- och teaterinriktning. Ett stort antal såväl offentliga som barn- och 

skolföreställningar ges varje år av eleverna. Därmed är skolan en viktig kulturaktör i 

gränslandet mellan amatör- och professionell verksamhet. Markaryds folkhögskola är alltså 

en viktig del i den kulturella infrastrukturen i regionen för teater- och dansområdena såväl 

som för musiken. 

Också de båda andra folkhögskolorna i länet. I Grimslöv och S:t Sigfrid i Växjö har 

utbildningar och annan verksamhet med stor betydelse för kulturlivet i länet. 

 

 

Det här gäller inte bara folkhögskolorna utan även folkbildningen i allmänhet. Folkbildningen 

är en viktig del i den regionala infrastrukturen i hela länet och vi vill framhålla de möjligheter 

som finns att folkbildningen kan bidra till såväl bredd som djup i kulturutvecklingen i länet. 

Folkbildningen är kanske den viktigaste intressenten för att kulturen ska finnas tillgänglig i 

hela länet – från Markaryd till Åseda, från Bolmsö till Rävemåla. För att ytterligare bredda 

kulturen och folkhögskolornas roll i regionens kulturliv vill vi ta med våra nyanlända. Deras 

kultur kommer till oss genom att folkhögskolor anordnar etableringskurser i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. Genom etableringskurser och de nyanlända som fortsätter på Allmän 

linje får folkhögskolan ta del av och kan presentera kulturinslag från bland annat 

Mellanöstern och Nordafrika. Det gäller inslag både av dans, musik och maträtter som några 

exempel. Vi anser att detta även ökar möjligheter till en förbättrad integration när olika 

kulturer möts och när vi lär oss av varandras kulturer minskar rädslan för det främmande. 

Detta leder till minskad främlingsfientlighet och samtliga av våra deltagare får del av detta 

och har det med sig när de lämnar folkhögskolan. 

 

Därför anser vi att under utvecklingsområdet Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur 

förtjänar folkbildningen en särskild punktsats under Insatsområde: stärk kulturpolitisk 

samverkan på alla nivåer och/eller under Insatsområde: Utveckla platser och format för konst, 

kultur och idrott. I båda de insatsområdena kan civilsamhället i stort och folkbildningen i 

synnerhet spela avgörande roller för att kulturen når många i hela länet.  

 



Vi vill också peka på att i avsnittet Kulturpolitiska begrepp under rubriken konstnärlig och 

kulturell infrastruktur bör folkhögskolorna, med sin olika profilering på utbildning i musik 

och andra konstformer, nämnas tillsammans med övriga utbildningsanordnare. 

Folkhögskolorna ger både grundläggande och avancerad utbildning i bland annat musik, 

teater och dans som ger de studerande förutsättningar att gå vidare till avancerad konstnärlig 

utbildning och professionell verksamhet. Detta innebär att folkhögskolan utbildar som nämns 

ovan och lägger grunden till högre konstnärlig utbildning men även att folkhögskolan utbildar 

en kunnig publik och amatörverksamhet på en hög konstnärlig nivå. Med tanke på alla dem 

som under ett år vill förkovra sig inom dans och teater eller Show & Musikal men därefter 

skaffar sig en utbildning för ett helt annat yrke. De som fortsätter med exempelvis 

amatörteater etc. 

Vi bedriver även Seniorkurser och genom den verksamheten visar vi på folkhögskolan bidrar 

till generationsöverskridande mötesplatser. Något som saknas mer och mer i vårt omgivande 

samhälle. Här är folkhögskolan och folkbildningen en viktig mötesplats och form för att öka 

förståelsen för varandra i vårt samhälle.  

 

 

 

REMISS KULTURPLANEN 

från S:t Sigfrids folkhögskola 
Vi vill lyfta fram folkhögskolorna generellt och S:t Sigfrids folkhögskola som en viktig aktör 

inom musik- och kulturlivet i regionen. Vi genomför långa utbildningar inom konst och 

musik, korta utbildningar och kulturprogram, konserter och utställningar i egen regi och i 

samarbete med andra lokala och regionala aktörer. En övergripande presentation av våra två 

stora specialutbildningar inom musik och konst finns nedan. 

 

·       När det gäller nulägesanalysen och prioriteringar och utmaningar så delar vi till stor del 

beskrivningen och ambitionen. 

 

·       När det gäller frågan ”Hur vill din organisation bidra i förändringsarbete?” så vill vi 

lyfta fram följande: Att våra kurser och deltagare finns med på ett tydligt sätt i den lokala och 

regionala konst och kulturlivet. Genom våra utbildningar möter vi många musiker och 

konstnärer som timlärare och i olika former av projekt. Vi vill utveckla olika former av 

samarbetsprojekt både inom musik- och konstområdet. 

 

 

Musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola 

 

Musiklinjen med drygt 60 deltagare är en spetsutbildning med en lång tradition att 

utbilda och förbereda ungdomar till högre studier som musikhögskola. 

 

Den fungerar även som en fristående musikerutbildning på 2 år där man får musicera på hög 

nivå inom någon av följande inriktningar;  Jazz, Klassiskt, Komposition, Sång och Piano med 

genrebredd och Rytmik. 

  

 

Konsertverksamheten spelar en central roll och våra elever finns på många olika platser i 

Växjö med omnejd. Som exempel kan nämnas Jazzklubbarna i Växjö och Alvesta, 

Domkyrkan, Palladium och Konserthuset. 

 



Musiklinjen gör också konserter och projekt i samarbete med bl a Växjö 

konsertförening, Media Artes, Musica Vitae, Elin Wägnersällskapet och Musik i Syd. 

 

Musik på Kronoberg är en konsertserie där man bjuder in till Skolans egen konsertsal och 

kapell och under läsåret erbjuds bland annat jazz-, kammarmusik-, musikalkonserter samt 

operaföreställning. Eleverna musicerar även på olika tillställningar som fester, medverkan i 

gudstjänster, äldreboende, företag. 

Kronobergs konstskola 

 

Kronobergs konstskola med runt 25 deltagare är en konstutbildning både för den som vill 

förbereda sig för högre studier och för den som brinner för det konstnärliga skapandet! 

  

Vi driver en grundläggande konstutbildning med fördjupande andra år som förbereder dig till 

vidare studier på konsthögskola i Sverige eller utomlands. Utbildningen förbereder dig även 

för andra konstnärliga utbildningar på Konstfack, HDK eller arkitekthögskolan, men kan 

också läsas med ett personligt mål som aktiv konstnär efter utbildningen. 

 

 

Vi samarbetar med Växjö konsthall och andra lokala aktörer. 

 

REMISS KULTURPLANEN 

Grimslövs folkhögskola 

 

Konsthantverk och design på Grimslövs folkhögskola (KHD) 

Konsthantverk och design på Grimslövs folkhögskola utbildar 25-30 deltagare om året i en 

bred utbildning i många olika material i olika kombinationer. Det handlar om metall, trä, 

textil, glas och många andra material. Betoningen är på processen och att skapa sitt unika 

uttryck. Utbildningen kräver inga förkunskaper om fungerar som en grundutbildning för 

många av spetsutbildningarna i Sverige och utomlands inom detta område. En andel av 

deltagarna kommer också från arkitekthögskolor och har som mål att lära sig mer om 

materiallära och konstnärlig design. Utbildningen är i sig en stor initiativtagare till 

utställningar inom länet och utanför. Exempelvis genomförs årliga utställningar på Växjö 

stadsbibliotek, Alvesta järnvägsstation och förstås på Grimslövs folkhögskola.  

 

Folkhögskolornas kulturuppdrag 

Inom ramen för all folkhögskoleutbildning så har folkhögskolorna ett kulturuppdrag. Det 

innebär att deltagarna på samtliga utbildningar ska få möjlighet att under sin utbildning 

prova på kultur i olika former både som publik och som aktör. På så vis ger folkhögskolorna 

möjlighet och utrymme för ett bredare kulturintresse och därmed kulturliv. Till en del av 

dessa kulturaktiviteter bjuds också övriga intresserade in. Det ger en viktig möjlighet inte 

minst på landsbygden att få ta del av ett kulturutbud som annars inte varit möjligt.  

 

För folkhögskolorna i Kronobergs Län/Region Kronoberg 

 

Anders Carlsson-Lennström           Jonas Fager  Erik Engsbraten 



Markaryds folkhögskola               S:t Sigfrids folkhögskola Grimslövs folkhögskola 

 

 


