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Musiklinjen kvar i väntan på ny utredning
Styrelsen för Vadstena folkhögskola beslutade idag att musiklinjen blir kvar
under läsåret 2015/16 i väntan på en ny utredning kring finansiering och
huvudmannaskap. I övrigt beslutade styrelsen om åtgärder för att få
folkhögskolan i ekonomisk balans under 2016.
Under hösten 2014 gjordes en genomlysning av Vadstena folkhögskola. En extern konsult
hade i uppdrag att ge en samlad bild av utbildningsverksamheten, fastighetsbeståndet och den
ekonomiska situationen. Resultatet blev entydigt: Det behövs kraftfulla åtgärder för att få
ekonomin i balans och säkra folkhögskolans fortlevnad.
Vid ordinarie styrelsemöte den 3 december 2014 togs beslutet att tillsätta en arbetsgrupp med
uppgift att arbeta vidare med de åtgärdsförslag som presenterades i rapporten. Särskilt skulle
möjligheten till extern finansiering av musiklinjen, som visar ett betydande underskott,
undersökas.
Vid dagens styrelsemöte beslutades att musiklinjen blir kvar under läsåret 2015/2016 i väntan
på en ny utredning kring finansiering och huvudmannaskap. Målet är att det vid vårterminens
slut 2016 finns en ny plattform för musiklinjen att agera utifrån.
-

Intresset för musiklinjen är mycket stort och vi hoppas finna nya lösningar som gör att
verksamheten kan fortsätta under betryggande former. Vi ser att det behövs mer tid
och ett bredare engagemang i frågan, varför en ny utredning tillsätts, säger Martin
Modéus, biskop i Linköpings stift.

I övrigt beslutade styrelsen om åtgärder för att få folkhögskolan i ekonomisk balans under
2016. Det handlar om kostnadsbesparingar i form av personalneddragningar, effektiviseringar
och försök att avyttra fastigheter, men även om intäktsökningar i verksamheten.
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Om Vadstena folkhögskola
Vadstena folkhögskola bedriver vuxenutbildning inom ramen för statens bidrag till
folkbildningen. Skolan grundades 1945 och flyttade successivt under 60- och 70-talen till de
lokaler som idag används; charmiga byggnader från tre olika århundraden vackert belägna
precis vid Vätternstranden i Vadstena. Huvudman för skolan är Linköpings stift, Svenska
kyrkan. Skolan har knappt 100 heltidsstuderande och ca 35 anställda. Vid Vadstena
folkhögskola kan man bl a studera allmän linje, samt särskilda kurser som Svenska kyrkans
grundkurs, musiklinje med inriktning på klassisk sång och piano och textillinje.

