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Det var supermegaskitkul!
Nu lämnar jag min tjänst som kommunikatör på

Mitt i allt detta, säger jag som en av de jag mötte i
sommarverksamheten, men som kort därefter dog i ung
ålder: "Det var supermegaskitkul!"

Något jag däremot aldrig kommer att lämna är mitt
hjärta för Furuboda. Det finns inget annat sammanhang
som gjort ett så stort avtryck i mitt liv. Jag älskar
Furuboda! Med stor tacksamhet och förundran ser jag
tillbaka på alla år och alla uppdrag som anställd.

Det finns så många underbara, knäppa, vackra och roliga
minnen. Jag har lärt mig långt mer än jag kunnat ana,
spelat allt från clown (bildbevis ovan!) till älg och Lasse
Berghagen, intervjuat och skrivit om mängder av ljuvliga
människor, nattbadat och deltagit i en minnesstund för
en undulat. Och tramsat med specialeffekterna i Teams
och jagat getter och... ja, mycket mer!

Föreningen Furuboda och därmed är det här det sista
numret jag är redaktör för den här tidningen.

Det går inte att sticka under stol med att mycket har varit
svårt. Att känna att uppdraget är stort och uppgifterna är
många, medan resurserna är små. Att samtala med
människor som tvingas kämpa varenda dag för ett stöd
från samhället som egentligen borde vara självklart. Att
få fantastiska och underbara människor som vänner och
bekanta, för att sedan förlora dem i en alltför tidig död.
Att nu den senaste tiden tvingas hålla avstånd när allt
man längtar efter är en stor, varm omfamning.

Furuboda Yngsjö
Furubodavägen 247, 296 92 Yngsjö
044-781 46 00
Furuboda Malmö
Fagerstagatan 1B, 214 44 Malmö
040-644 65 00

Furuboda Kristianstad
Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad
044-781 48 21

Ge en gåva
Plusgiro: 900594-3
Swish: 900 59 43

Utgivningsplan
Fyra nummer per år: mars, juni,
september och december
Upplaga ca 10 000 ex

Lyssna
Lyssna på Furuboda.Nu som
taltidning på www.furuboda.org
Ladda ner
Ladda ner Furuboda.Nu som
e-tidning på www.furuboda.org
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Postadress
Föreningen Furuboda, 296 86 Åhus
E-post: info@furuboda.se
Hemsida: www.furuboda.org

Nu ser jag fram emot en tid då det går att mötas utan
restriktioner. Kanske blir det en lunch i Furuboda med
vänner utan att behöva bry sig om att hålla avstånd.
Kanske ses vi där? Jag gör också som min tidigare kollega
Lena Jönsson (se s. 8-9) och fortsätter mitt engagemang
genom att vara månadsgivare. Gör det du med!
Allt gott!
Matilda Andin

Ansvarig utgivare
Miljömärkt trycksak
3041 0390
Jenny Anderberg
jenny.anderberg@furuboda.se
Redaktör, sättning och layout
Matilda Andin
matilda.andin@furuboda.se

Omslagsbild
Alexander, Julia och Josef ute på
uppdrag för att värva givare till
Furuboda.
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Furuboda-värvare på uppdrag
Text: Ana Jovanovic Glisic, ana.glisic@furuboda.se
Foto: Expo Avenue

Med sina färgglada västar och härliga leenden beger sig Furubodas
värvare ut runtom i södra Sverige för att nå ut med budskapet om
Furubodas verksamhet och informera om olika möjligheter att ge till
verksamheten, med särskilt fokus på månadsgivandet.

Josef, Alexander och Julia är ute
och värvar gåvogivare till Furuboda
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Idag är Furuboda det enda alternativet till utbildning
för många som har funktionsnedsättningar och
månadsgivare och gåvor blir en avgörande faktor för
organisationens överlevnad.

Teamet består av cirka 10 värvare och uppdraget har
sträckt sig över södra Skåne. Uppdraget samordnas
tillsammans med organisationen Expo Avenue. I ett
möte med två värvare får vi höra varför de tycker om
att samarbeta just med Furuboda.

Alexander och Patrik tycker att de flesta människorna
de knackar på hos är väldigt positiva till mötet och de
känner att Furuboda är väldigt uppskattat bland
människor. Stöter de på kritik så är den oftast inte
riktad mot dem eller Furuboda utan mer mot staten
som drar in på resurserna.

Patrik är försäljningschef på Expo Avenue, har jobbat
där sedan 2015 med olika uppdrag och har varit
engagerad för Furuboda sedan starten av samarbetet
2018. Hans uppgift är att se till så att allting flyter på.
Alexander jobbar som Team leader sedan ett år
tillbaka och hans roll innebär ansvar och pepp för
teamen. Hans jobb innebär att han åker ut och pushar
teamen till att vilja börja knacka på dörrar och
interagera med människor.

Ett minnesvärt möte

Ett möte som Alexander minns väldigt väl i samband
med Furuboda-uppdraget var i höstas när de
fortfarande arbetade med street-strategin på gator och
torg. Han stötte på en dam som kände till Furuboda
och ville bli månadsgivare. Men innan hon skrev på
papprena gick hon till affären för att handla en mössa
till Alexander då hon tyckte att det var alldeles för
kallt ute för att han ska stå utan mössa.

I värvningsarbetet för Furuboda låg fokus till en
början på "street-strategin", som syftar till att möta
människor på gågator och torg och försöka skapa en
dialog kring och ett engagemang för Furuboda.
När pandemin slog till på allvar så gick man över till
door-to-door som går ut på att knacka dörr i
bostadsområden.

Efter att hon givit honom gåvan insåg Alexander att
hon inte kunde sina bankuppgifter utantill. En stund
senare pratade Alexander med damens make i telefon
där de pratade om hans upplevelse av Furuboda. Paret
hade nämligen en son med autism och kände till
Furuboda sedan innan. Maken hade varit på besök i
Yngsjö och hade haft en fin upplevelse från besöket.

Uppdrag: Rekrytera månadsgivare

En ganska vanlig arbetsdag för ett värvarteam inleds
med en samling runt 14-tiden där man har en
genomgång av gårdagens möten och sedan lägger man
upp en plan för dagen. Vid 16.30 går värvarna ut och
börjar knacka dörr och försöker rekrytera
månadsgivare till Furuboda. Arbetsdagen brukar sluta
vid 20-tiden.

»

Innan hon skrev på papprena
gick hon till affären för att handla
en mössa till Alexander

- Vad är ert intryck av Furuboda som organisation?

- I mitt samtal med maken nämnde han att han stött på en
ung kille när han var på besök på Furuboda. Killen var
rullstolsburen och helt förlamad och de pratade en stund.
Eftersom maken hade haft svårt att förhålla sig till
människor med andra behov frågade han honom nyfiket
“Vad är ditt största problem?” varpå killen hade svarat
“Mitt största problem, det är min tjej. Hon är inte frälst”.
Det gav maken en sorts uppenbarelse, att människor med
andra typer av behov egentligen är
precis som vi andra, skillnaden är att
de befinner sig i en annan situation.

- När man är ute och knackar dörr så lägger man många
gånger märke till att alla kanske inte känner till Furuboda
och vad Furuboda gör men att många har någon i sin
närhet som på ett eller annat sätt berörs av vad föreningen
står för och därför blir samtalen ofta väldigt uppskattade
eftersom många anser att det är någonting som bör lyftas
mer och investeras mer i.

»

De stora organisationerna
syftar oftast till att rädda liv. Furuboda
fokuserar istället mycket på livskvalitén

Det är en historia som verkligen
fastnade hos mig. Jag tyckte den var
väldigt rolig.

•

- När man jobbat med andra organisationer så har
ändamålet varit ganska snarlikt. De stora organisationerna
syftar oftast till att rädda liv. Furuboda fokuserar istället
mycket på livskvalitén. Det är en väldigt fin sak att sälja in
för det är väldigt nödvändigt och blir lite bortglömt ibland.

Ana Jovanovic Glisic, som skrivit
texten till den här artikeln, är
redaktör för Furuboda.Nu i höst.
Välkommen Ana!
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Jeanette Persson och Robert Öberg från
FUB:s kommitté för skola och utbildning
tog emot Furubodas stipendium.

Skärmklipp och bilder från olika delar av
årsmötet. Längst ner till höger används
"Tillsammans"-funktionen i Teams, där
deltagare visas som att de sitter
utplacerade på platser i en gemensam sal.
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Digitalt årsmöte - igen
Text: Matilda Andin
Foto: Föreningen Furuboda

För ett år sedan, när de första omgångarna av restriktioner slog till, fick
Föreningen Furubodas årsmöte hastigt och lustigt planeras om till ett
digitalt möte istället för på Furubodas anläggning i Yngsjö. Då såg vi fram
emot ett återseende på plats till årets årsmöte. Så blev det inte.
Jeanette Persson och Robert Öberg tog, som
representanter för kommittén, emot hälsningen.

Söndagen den 9 maj blev det så dags för Föreningen
Furubodas årsmöte - för andra gången digitalt. Ett
40-tal personer anslöt till mötet, som ägde rum på
plattformen Teams, som många av Furubodas
medarbetare och deltagare numera är mycket väl
bekanta med.

- Vi är så glada att ni uppmärksammat FUB:s arbete och
vad vi gör för vår målgrupp. Jag är själv mamma till ett
barn med Downs Syndrom och kämpar med dessa frågor
dagligen, berättade Jeanette. Robert fyllde i:

»

FUB:s skolkommitté ger kraft och
inspiration till otaliga människor
som lever med funktionsnedsättning

- Vi tycker det är så oerhört viktigt med dessa frågor, och
speciellt när det gäller skola och utbildning. Hoppas att vi
kan samarbeta ännu mer i dessa frågor och göra ännu mer
tillsammans.

»

Stipendieutdelning!

Innan det formella årsmötet drogs igång var det dags
för utdelning av 2021 års stipendium ur Ella och Ernst
Skoogs stipendiefond. I år gick priset till FUB:s
kommitté för skola och utbildning. Rektor och
verksamhetschef Jenny Anderberg hade dagen till ära
klätt upp sig riktigt festligt och höll upp en prispokal
för att illustrera att mottagarna skulle få sitt pris
levererat. Hon läste och upp styrelsens motivering:

Det är en ömsesidig förhoppning!
Mycket tack vare alla
de gåvor som kommer in blev det
ett plusresultat för 2020.

Det formella årsmötet

Så var det dags för det själva årsmötesdelen. Till
presidiets ordförande valdes Anna Jähnke, som höll i
klubban med bravur. Som vapendragare hon de två
stabila och erfarna Bo Olsson som vice ordförande
och Kerstin Olofsson som sekreterare.

"FUB:s kommitté för skola och utbildning arbetar för allas
rätt till utbildning och för att lyfta personer som lever med
intellektuell funktionsnedsättning. De kämpar för
mångfald, delaktighet och inkludering. Kommitténs arbete
bygger på engagemang, medmänsklighet och viljan att ge
alla samma möjligheter till utbildning.

Med varm hand förde de deltagarna genom
föredragningslistans 22 punkter, som varvades med
flera filmklipp från olika delar av verksamheten. Vid
punkten för årsredovisning och förvaltningsberättelse
lämnades ordet till Jenny Anderberg som kort och
kärnfullt som berättade om året som gått samt
föredrog ekonomin. Mycket tack vare alla de gåvor
som kommer in blev det ett plusresultat för 2020.

Genom ett idogt opinionsarbete på olika plan har FUB:s
skolkommitté visat vägen för många människor att få sina
rättigheter tillgodosedda. Arbetet genomsyras av en
drivkraft för alla människors lika värde. Skolkommittén
ger kraft och inspiration till otaliga människor som lever
med funktionsnedsättning och deras anhöriga att orka
kämpa för sina rättigheter.

Två styrelseledamöter avslutade sina uppdrag i
samband med årsmötet och två nya valdes in. Vi
riktar ett stort tack till Johan Holgersson och Emma
Leijon som lämnar styrelsen och hälsar de nya
ledamöterna Therese Nilsson och Ulf Havenäng
varmt välkomna. Nu återstår bara att säga:
Nästa år på Furuboda!

FUB:s kommitté för skola och utbildning bidrar i handling
till Furubodas vision: 'Ansvarstagande och självständiga
människor, med full delaktighet, i ett öppet och tillgängligt
samhälle.'"
7
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Porträttet: Månadsgivare
Foto: Privata

Genom månadsgivandet minskar vi tillsammans administrationen så att
pengarna går direkt dit de behövs mest. Men varför bidra till Furuboda?
Varför bli månadsgivare? Här möter vi Lotta och Lena, några av
Föreningen Furubodas nästan 2000 månadsgivare, som delar med sig om
varför de bidrar genom att vara månadsgivare.

»

Furuboda är för mig lika med
praktisk kärlek. Till en plats, till en
idé och till människor.

Att låta föreställningen om allas
vårt lika värde som medmänniskor
- hur olika vi än kan verka
utanpå - genomsyra alla de tusen
aktiviteter och verksamheter som
genom åren fått blomma ut vid
Hanöbuktens nordvästra hörn,
är så vackert.
Det vill jag mer än gärna fortsätta
bidra till!

- Lotta Hedström
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»

Att vara gåvogivare är ett sätt
för mig att fortsätta vara delaktig
i Furubodas verksamhet.

- Lena Jönsson
Mer om Furubodas månadsgivare
Åldrar: Från 22 till 101 år

Bor i: Från Jokkmokk i norr till Trelleborg i söder

Antal: Nästan 2000 personer - och fler behövs!

Vill du bli månadsgivare?
Läs mer på www.furuboda.org eller kontakta Monica Deger
via tel. 044-781 48 02 eller e-post monica.deger@furuboda.se
9
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Bli medlem!

Ge en gåva

Är du ännu inte medlem i Föreningen Furuboda?
Varmt välkommen att komma med! Som medlem tar
du ställning för vår vision: “Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och
tillgängligt samhälle”, får vår tidning Furuboda.Nu fyra
gånger/år och medlemspris på vissa arrangemang.

Din gåva är betydelsefull! Bidra genom att ge en gåva
med inbetalningskorten som följer med tidningen
eller betala in till plusgiro 900594-3, bankgiro 9005943 eller Swish 900 59 43.
Uppvaktning och minnesgåva

Vill du ge en gåva i samband med födelsedag eller
bortgång? Vi skickar ett gratulations- eller minnesblad. Meddela oss uppgifter om vem det gäller och vad
ni vill att det ska stå i bladet via tel. 044-781 46 00
eller e-post info@furuboda.se och gör din insättning
till bankgiro 900-5943 eller Swish 900 59 43.

För att bli medlem, betala in medlemsavgiften på
120 kr via inbetalningskortet i tidningen, eller till
plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943 eller Swish
900 59 43. Notera att det är en medlemsavgift, samt
namn och personnummer eller adress.

Få skattereduktion

Delaktighet och utbildning,
oavsett funktionsförmåga

på dina gåvor till Furuboda

Genom ditt stöd kan fler personer få chans att
gå på Furuboda folkhögskola.

Furuboda är godkänd gåvomottagare för skattereduktion. Det innebär att du som givare kan få
avdrag på skatten för de gåvor du ger till oss.
På så sätt kan du ge fler deltagare på Furuboda en
ljusare framtid, utan att det kostar dig något mer.
För att det ska bli aktuellt med skattereduktion
krävs det att du som givare ger minst 200 kr per
gåvotillfälle och att du skänker minst 2000 kr
under året (till Furuboda och/eller andra godkända
gåvomottagare).
Läs mer på www.furuboda.org/stod-oss

Din gåva gör skillnad.
www.furuboda.org

Plusgiro 900594-3 • Swish 900 59 43

Bli månadsgivare

- ett enkelt sätt att stödja Furuboda
Är du intresserad, läs mer på www.furuboda.org
eller kontakta Monica Deger via tel. 044-781 48 02
eller e-post monica.deger@furuboda.se.

Medlemsrutan
betala in medlemsavgiften via plusgiro 900594-3,
bankgiro 900-5943 eller Swish 900 59 43. Kom då
ihåg att notera att det gäller medlemsavgift, samt
namn och personnummer eller adress.

Steg för steg tas i samhället såväl som inom

Furubodas verksamhet, för att kunna öppna upp
alltmer efter en lång och svår corona-tid. Allteftersom
fler och fler blir vaccinerade kan mer och mer komma
igång igen, men vi måste fortfarande ta ett steg i taget. Adressändringar och korrigeringar
Än kan vi inte öppna upp och bjuda in i full skala och Om du upptäcker något fel till exempel med din
än vet vi inte fullt ut hur det blir med sommarens och adress, om du får flera tidningar eller om någon du
Med anledning av aktuell situation
höstens alla olika arrangemang.
känner inte fått sin tidning, kontakta oss gärna på
kring coronaviruset är e-post
sommarens
info@furuboda.se eller tel. 044-781 46 32 så
Se www.furuboda.org, våra arrangemang
sociala medier eller på plats inställda.
rättar
vi
till det! Där kan du även meddela din nya
kontakta receptionen för uppdaterad information
adress
om
du flyttar.
kring restaurangens och receptionens öppettider och

En ovanlig tid

För uppdaterad information, håll utkik

kommande arrangemang. på www.furuboda.org, Värva
medlemmar
våra nya
sociala
Tillsammans
blir vi starkare! Uppmuntra gärna
Har du betalt din medlemsavgift?
medier eller kontakta receptionen.
familj, släkt och vänner att bli medlemmar i
I förra numret av tidningen fanns inbetalningskort
Telefon:
044-781
46 00 Furuboda. För mer information, se
Föreningen
för 2021 års medlemsavgift. Om du vill vara medlem
”Bli
medlem” ovan.
E-post:
info@furuboda.se
men ännu inte betalat, passa gärna på att göra det nu!
Har du inte kvar den tidningen går det även bra att
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Tack för ditt stöd!

På gång sommaren 2021

En fortsatt ovanlig tid

Situationen kring spridningen av coronaviruset
är fortsatt alltför osäker för att kunna meddela när
vi kan öppna upp för arrangemang igen.
Vi planerar för och hoppas att kunna erbjuda brasaftnar och
folkhögskolans Öppet hus på plats i Yngsjö i höst.
För uppdaterad information om dessa och andra kommande
arrangemang samt öppettider i restaurangen, håll utkik på
www.furuboda.org, sociala medier eller kontakta receptionen.
Telefon: 044-781 46 00
E-post: info@furuboda.se
Följ oss på sociala medier!

Föreningen Furuboda

@foreningenfuruboda

O

BS! Informationen
nedan är osäke
anledning av si
r med
tuationen kring
corona viruset. Kontakt
a oss för aktue
ll information .

Möt Furuboda • Gör studiebesök hos oss!

FÖRENINGAR OCH TURISTGRUPPER
Föreningar och turistgrupper kan besöka
Furuboda och få en bild av verksamheten.
Paul Skoog berättar, spelar och sjunger.
Vi serverar mat och kaffe, allt efter
önskemål. Paul Skoog gör också besök i
föreningar, kyrkor och organisationer.
Information och bokning:
Paul Skoog
044-781 46 10, bokningen@furuboda.se

STUDIEBESÖK TILL FOLKHÖGSKOLAN
Vår pedagogiska grund, tillgänglighet, bemötande,
assistans och omsorg.
Information och bokning:
Receptionen: 044-781 46 00, info@furuboda.se
AMBASSADÖRSFÖRELÄSNINGAR
I våra ambassadörsföreläsningar kan du ta del av egna
livsberättelser om hur det är att leva med funktionsvariation. Vi möter människor från förskola, universitet, föreningar, offentlig förvaltning, konfirmander,
politiker – ja, från helt olika delar i samhället. Låter det
intressant? Hör av er för mer information om bokning!
Kontakt: ambassaden@furuboda.se

STUDIEBESÖK FÖR BLIVANDE DELTAGARE
För dig som vill söka till en läsårskurs.
Information och bokning:
Skolkansliet: 044-781 46 36, fhsk@furuboda.se
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Kurser för deltagare med
funktionsnedsättning läggs ner
Text: Thomas Östlund

Flera folkhögskolor tvingas nu lägga
ner kurser riktade till personer med
funktionsnedsättningar. Orsaken är
minskade anslag.

Denna artikel publicerades ursprungligen som en del av
RIO:s nyhetsbrev den 20 april 2021.

- Många lovordar det vi gör, men när det handlar om att få
loss pengar för att säkra vår framtid, då blir det plötsligt
väldigt tyst, säger Jenny Anderberg på Furuboda
folkhögskola i Skåne.

Flera kranar dras åt

Direktlänk: www.sverigesfolkhogskolor.se/varaorganisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/kurserfor-deltagare-med-funktionsnedsattning-laggs-ner
Furubodas och Framnäs allvarliga situation delas av
många folkhögskolor i landet. Jenny Anderberg har
själv skickat ut en fråga och det visar sig att 14
folkhögskolorskolor har dragit ner på kurser, främst
riktade till personer med omfattande funktionsnedsättningar. Orsakerna är främst ekonomiska.

- Svek är ett starkt ord, men det är precis vad det är, säger
Bo Olofsson på Framnäs folkhögskola i Norrbotten.
Det var med stor sorg som Framnäs folkhögskola
våren 2020 efter många framgångsrika år såg sig
tvingade att lägga ner sin kurs, riktad till personer
med förvärvad hjärnskada.

Anslagen till folkhögskolorna är lite av en djungel,
och ännu mer komplext blir det när det kommer till
kurser som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Förenklat kan man säga att det är fyra olika
pengakranar, som alla har dragits åt på senare tid:

- Pengarna räckte helt enkelt inte till, och till slut kunde vi
inte fortsätta. Det var ett mycket tungt beslut, säger Bo
Olofsson, rektor på Framnäs.

• Anslagen från Specialpedagogiska skolmyndigheten
har urholkats och täcker allt mindre del av de
merkostnader som skolorna har för deltagare med
funktionsnedsättning.

Kursen på Framnäs har haft cirka 15 deltagare, varav
hälften i internat, vilket naturligtvis krävt extra
resurser. Studietiden har varit upp till tre år, med
flexibelt innehåll och upplägg, utifrån deltagarnas
behov och förutsättningar.

• De reguljära regionbidragen till folkhögskolorna
har halkat efter.

• I det statliga folkbildningsanslaget har

- Det har gällt att få livet att fungera. Det låter storslaget,
men för en person med svår hjärnskada är det just vad det
handlar om.

deltagarveckans värde minskat.

• Personer med funktionsnedsättning kan få stöd

från sina hemkommuner för studier på annan ort,
men även denna möjlighet har minskat avsevärt på
senare tid.

Betydelsen för deltagarna har varit stor.
- En del kom till och med tillbaka till egen försörjning, men
den största vinsten är att de fått sitt eget liv tillbaka, menar
Bo Olofsson.

Sammantaget skapar denna åtstramning en svårlöst
ekvation. I Framnäs fall ledde det till nedläggning.
Furuboda kämpar vidare.

Furuboda folkhögskola i Skåne har i många år varit
profilerad på personer med olika funktionsnedsättningar. Skolan är välkänd och framgångsrik, men
ekonomin är hårt ansträngd.

Överlever på insamlingar

- Vi skulle inte överleva utan privata givare, testamenten
och stiftelser. En del rynkar på näsan över insamlingar,
men hur skulle vi annars överleva, frågar sig Jenny
Anderberg.

- Det är mycket snack från beslutsfattare om att vi är så
duktiga och betydelsefulla, men jag har bestämt mig för att
inte lyssna förrän jag ser konkreta resultat som säkrar vår
framtid, säger Jenny Anderberg, rektor på Furuboda.

För Furuboda handlar det om flera miljoner årligen i
underskott.
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FURUBODA YNGSJÖ

Så är sommaren på ingång och förberedelserna för en
härlig och smittsäkrad sommarverksamhet är i
slutskedet. Cyklarna är färdigservade och
sommarpersonalen är färdigvaccinerad. Nu kör vi!

Postadress: 296 86 Åhus

Besöksadress: Furubodavägen 247,
296 92 Yngsjö
Telefon: 044-781 46 00

Våra verksamheter i Yngsjö

•
•
•
•
•
•

Ett tiotal långa folkhögskolekurser
Ett tiotal korta folkhögskolekurser
Samverkanskurser
Projektverksamhet
Restaurang
Studiebesök

...och mycket mer!

Intresserad av någon av våra långa kurser?
Kontakta skolkansliet, e-post fhsk@furuboda.se
eller tel. 044-781 46 36.

Mat och möten

För information om aktuell situation gällande
eventuella öppettider och bokningsmöjligheter,
är du välkommen att kontakta oss.
E-post: info@furuboda.se
Telefon: 044-781 46 00

Det enda som inte är redo är simhallen - men håll till
godo! Renoveringen av simhallen är i full gång och
till hösten är det dags att öppna upp igen.
Sedan önskar vi alla varmt
välkomna till Furubodas simhall i ny uppfräschad tappning.
Tills dess får vi nöja oss med
bad i havet - så nu hoppas vi
på en solig sommar och vindar
som blåser åt rätt håll.

både Folkbildningsrådet och Inspektionen för vård
och omsorg, IVO, på det allvarliga läget. Men ännu
har inget hänt.

- Det hela är väldigt motsägelsefullt, för samtidigt som
forskare vittnar om folkhögskolans stora betydelse för den
här gruppen, så minskar våra möjligheter att genomföra
den. Ibland tänker jag att vi inom folkhögskolan nästan är
för duktiga att slå knut på oss själva för att ta emot deltagare.
Kanske borde vi istället vara mer tydliga med att markera
vad vi behöver för att utföra vårt arbete, säger hon.

Vad händer då med de deltagare som nu skulle ha gått
på Framnäs nedlagda kurs?
- Det är en bra fråga. De flesta gör nog ingenting. De sitter
väl hemma och har samhällsstöd, är hänvisade till anhöriga
och till hemtjänst. Det är tragiskt, säger Bo Olofsson.

•

Jenny Anderberg är med i ett nätverk med de folkhögskolor som har störst verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. De har nu uppmärksammat
13
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Furuboda växer!
Inom arbetet med Stöd och matchning (STOM)
öppnar Kristianstadskontoret filialer i Simrishamn
och Bromölla. Det är en spännande expansion vi gör
och lokalerna är ändamålsenliga. En ny medarbetare,
Jörgen Nilsson, är med och driver det arbetet.

Moves-gänget i Örebro

Deltagarna har fått praktikplatser på Röda Korset,
Jem & Fix, LSS daglig verksamhet, Aniara maskin och
fastighet samt kulturrummet Aniara. Deltagarna har
varit nöjda och trivs på sina praktikplatser och
handledarna från Furuboda uppskattar samarbetet
med stiftelsen Activa i Örebro. Efter praktikperioden
går deltagarna in i "framtids-fasen" och målet är att
med hjälp och stöttning från Furuboda komma vidare
ut i arbete eller studier.

Gruppen från projektet Moves i Kristianstad som
består av fem individer, tre kvinnor och två män, åkte
iväg måndagen 19 mars för att under sex veckors tid
få ett miljöombyte där arbetspraktik står i fokus.
Projektets syfte är att deltagarna ska få möjligheten
att utforska en ny stad, öva på att bli mer självständiga
och lösningsfokuserade men även utveckla sina
sociala förmågor och förstå sin roll i en grupp.

Vi är igång med en ny Etableringskurs för
nyanlända, där en handfull deltagare lär sig mer om
det svenska språket och samhället. I april och maj var
studenterna från Vård- och omsorgsutbildningen
på praktik runtom i Skåne. Under fem veckor har de
befunnit sig på olika vård- och omsorgsboenden och i
hemtjänsten och därefter väntar nu ett efterlängtat
sommarlov. Allmän kurs Kristianstad säger hej då
och lycka till åt nio personer som till sommaren
lämnar oss med välförtjänad behörighet på grundeller gymnasienivå. Samtidigt laddar vi för en helt ny
kull deltagare till hösten. Mycket annat händer i en
spretig och varierande verksamhet, med bland annat
SMF-kurser, SFI och projektet Sida vid sida.

Jörgen Nilsson och nya STOM-lokaler

Våra verksamheter i Kristianstad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmän kurs
Användare som experter
Etableringskurs
Moves
Sida vid sida
SMF Mobilitet och SMF Navigator
Stöd och matchning (STOM)
Svenska från dag ett
Svenska för invandrare (SFI)
Tidiga insatser för asylsökande (TIA)
Vård- och omsorgsutbildning

Kristianstadskontoret ser fram emot sommarvärme.
På bilden nedan firas en anspråkslös Valborg med
personalen utanför entrén, med festlig grillning.
Sköna maj - och sköna sommar - välkommen!

Valborgsfirande utanför Furuboda Kristianstad

Läs mer på www.furuboda.org/kristianstad eller
hör av dig till oss för mer information!

FURUBODA KRISTIANSTAD

Adress: Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad

Telefon: 044-781 48 21

KRIS
TIAN
STAD
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Utbyte i udda tider
Ett halvt dussin glada och förväntansfulla ungdomar
och deras lika glada handledare Marie och Johan
möter oss i klassrummet på tredje våningen. Det är
våra utbytesdeltagare ifrån Stiftelsen Activa som
genom projektet Moves förärar oss med att komma
till oss. De har rest långt, närmare bestämt 50 mil.
Under sju veckor ska de vara i Malmö och bo på
Bosses Gästvåning, centralt i city. Vi presenterar oss
och Furuboda folkhögskola. Idag är Natasa, Katinka
och jag - Karin - på plats och vi känner oss snudd på
exalterade över besöket och glada att äntligen få träffa
varandra live. Vi har haft korta möten på Teams
innan, men det räknas inte.
Ungdomarna har önskat olika arbetsplatser och vi har
gjort vårt yttersta för att möta förväntningarna. Vi
har flera djurälskare i gruppen som önskat att ta hand
om hundar och ett par kontakter inom Hunddagisbranschen vill gärna ha några extra par ömmande
händer. Även lager och butik stod på önskelistan och
efter lite sökande fick Erikshjälpen och City Gross
äran att ha våra besökare bland sina hyllor och varor.
Cissi, Johanna, Markus, Robert och Simon installerar
sig hos Bosse och på sina praktikplatser. Efter en
vecka åker handledarna tillbaka till vardagen i Örebro
och lämnar sina fina deltagare i vad som blir deras
vardag sex veckor framöver. Katinka har huvudansvar
för deltagarna och har så gott som daglig digital
kontakt. Discord är plattformen som örebroarna valt
som mötesplats och där dyker Johan och Marie upp
titt som tätt och min objektiva uppfattning är att
kommunikationen fungerar väldigt bra på Discord.
Upplevelser delas i bild och text och är en fröjd att få
vara del av. En lördag gör vi en utflykt till Lund med
våra besökare. Domkyrkan är en av sevärdheterna
som är öppna i dessa restriktiva tider. Det känns
exklusivt att vara en av de åtta personer som får vara i
denna jättelika byggnad samtidigt. Det kommer vara
ett minne från pandemin att berätta för i framtiden!
Vi rundar av med ett besök på Mormors Konditori.
Efter ett par veckor kommer Johan tillbaka ihop med
några samarbetspartners från kommun och Försäkringskassan som är nyfikna på upplägget ihop med
Furuboda folkhögskola och vill se hur det går för
deltagarna. Efter att ha besökt deltagarna hemma, på
praktikplatserna och ätit på Baghdad Kebab reser de
hem, nöjda och glada över vad de tagit del av i Malmö.

FURUBODA MALMÖ

Adress: Fagerstagatan 1B, 214 44 Malmö
Telefon: 040-644 65 00

Våra verksamheter i Malmö

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmän kurs
Allmän kurs Grund
Användare som experter
Etableringskurs
Sida vid sida
Moves
SMF Navigator Framtidslabbet och
SMF Navigator Mobilitet
Stöd och matchning (STOM)
Svenska för invandrare (SFI)

Läs mer på www.furuboda.org/malmo eller hör
av dig till oss för mer information!

Furuboda Second hand

Välkommen att fynda i vår second hand-butik
som våra deltagare är med och driver
Plats: Kopparbergsgatan 2, Malmö

Öppettider: Måndagar kl. 11.00-15.00
Onsdagar kl. 11.00-15.00
Fredagar kl. 10.00-13.00

Veckorna flyter på. Hälsa och välmående hos gästerna
är på det stora hela mycket gott. Några negativa covidtest smyger sig in men konstigt hade det väl varit
annars. Hundar sköts om och hyllor fylls på ihop med
livet utanför praktiken utan dramatiska inslag.
En strålande lördag förmiddag strosar vi nerför
Skomakaregatan, en av Malmös trivsamma gågator.
Affärer och matställen avlöser varandra och det finns
en känsla av nästan normalitet. Plötsligt får jag syn på
vårt lunchsällskap. Kända, leende ansikten tittar på
oss från det "coronaanpassade myllret".
Örebroarnas besök börjar närma sig sitt slut och
Natasa och jag har privilegiet att återigen få träffa
dessa underbara individer som trots osäkra och udda
tider vågade lämna hemmet och tryggheten och ge sig
hän i det okända. Under en härlig lunch på Holy
greens får vi ta del av historier från tiden i Malmö.
Känslan att åka hem beskrivs av en av deltagarna som
"bitterljuv".
Vi tar farväl och jag ser siluetterna av våra besökare
när de vandrar genom en Stadspark för att packa ihop
sin tid i Malmö och återvända hem.
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Hugo frigör sig och flyttar hemifrån!
Text & foto: Furuboda Assistans

Hugos dröm har gått i uppfyllelse tack vare assistansen! Den 20 november
2020, flyttade Hugo till egen lägenhet och har påbörjat sitt vuxenliv. Hugo
tycker det är skönt att få ha något alldeles eget och att få full fokus på
bara sig själv.

En glädjestund för Hugo och
hans assistent Jennifer Brown
16
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och kunde få stöd och information av Hugos föräldrar.
Därefter har Hugo bott in sig i lägenheten och
föräldrarna var med under de första nätterna.

Hugos föräldrar, Maria och Niclas Svensson, och
arbetsledaren Jennifer Brown stöttar Hugo genom att
berätta om hans resa till ett vuxenliv. Hugo är född
med en CP-skada och har en utvecklingsstörning,
därav har han behov av personlig assistans som
kompletterar honom i livet.

Assistenter viktiga när en kund flyttar hemifrån

Att alltid sätta kunden i centrum kräver respekt och
tydligt, öppet och ärligt resonemang och inkludering.
Att uppnå en smidig bostadsflytt från en säker, bekant
hemmiljö till en ny egen lägenhet för en person med
personlig assistans kräver stort engagemang från
människorna som omger personen, berättar
assistenten och arbetsledaren Jennifer Brown.

För att en så stor förändring som att flytta hemifrån
ska flyta på så har planeringen pågått länge. Vi
började med att kontakta Kristianstads kommun för
att få hjälp med att hitta rätt bostad. De var mycket
hjälpsamma och hittade ganska snart en lägenhet som
Hugo fick anpassad efter sina behov, berättar pappa
Niclas som också är Hugos god man.

Det är viktigt att assistenterna upprätthåller en god
nivå av kommunikation, lyssnande och förståelse,
särskilt för oss som hanterar behoven hos en kund
som inte har verbalt tal.

»

I lägenheten kan nu Hugo planera sina dagar och fritid
helt efter sina egna behov. Det har inneburit en större
frihet att kunna planera med assistenterna utan att
behöva ta hänsyn till resten av familjen. På kort tid
uppfattar Niclas och Maria att Hugo har blivit mer
självständig.

»

Det är viktigt att assistenterna
upprätthåller en god nivå av
kommunikation, lyssnande och förståelse

- Vi ser det som att det är vårt ansvar att hjälpa till att
fortsätta med "normala" rutiner för kunden där det är
möjligt, fortsätter Jennifer. Medan du är uppmärksam på
kundernas välbefinnande, ska du samtidigt vara
uppmärksam på eventuella beteendemässiga eller
emotionella förändringar som kan uppstå.

På kort tid uppfattar Niclas
och Maria att Hugo har blivit
mer självständig

Hur var er känsla när ert barn skulle flytta
hemifrån?

- Det var ett stort steg. Vi hade mycket tankar kring att inte
ha kontroll över Hugos vardag längre.

Kommunikationen bör också sträcka sig och nå ut till
alla inom assistentgruppen och självklart även till
viktiga familjemedlemmar. Till exempel kan
regelbunden kontakt via videolänk till familjen eller
frekventa besök i den nya hemmiljön hjälpa till att
göra flytten smidig.

Några tips som ni kan dela med er till andra
föräldrar kring vad som är bra att tänka på?

- Förbered er i god tid innan, för en dag så bor han/hon ej
längre hemma.
Vilka förväntningar hade ni på Furuboda
Assistans under den här resan?

För Hugo har framgången med hans flytt kommit
från den öppna diskussionen inom hans familj om att
flytta hemifrån, tror Jennifer. Det påbörjades långt
innan det hände och sedan inkluderades Hugo i varje
steg i processen. Han lämnades aldrig "i mörkret" och
kunde sakta bekanta sig med lägenheten genom
regelbundna besök och inkluderades i eventuella
ändringar eller anpassningar som krävdes.

- Furuboda Assistans har varit till stor hjälp under hela
processen. De har hjälpt oss med att skriva ansökan om mer
assistanstid. När Hugo bodde hemma hade han inte
assistans under hela dygnet och vi som föräldrar har fått
stötta honom under nätterna till exempel.
Ansökan till Försäkringskassan tog väldigt lång tid men vi
hade bra stöd av kommunen längs vägen. Kommunen
beviljade Hugo mer assistans fram till att Försäkringskassans utredning var klar.

- Vi behövde anställa fler assistenter, vilket innebar nya
personer att lära känna för Hugo, men vi var noga med att
behålla rutiner och att ta förändringen i Hugos takt, säger
Jennifer.

Furuboda Assistans har funnits med då vi har behövt
rekrytera fler assistenter, köpa in material och att tänka till
så även assistenterna har det bra i den nya lägenheten.

Hugo har varit och ska vara delaktig i allt som rör
flytten, utifrån sin förmåga, så att han får vara just
den han är.

•

Hugos nya assistenter började arbeta hemma hos Hugo
innan han flyttade. Där fick de lära känna varandra
17
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Bemöt demokratihotet med engagemang
Krönikör: Martin Nihlgård

Runt om i världen ser vi hur utvecklingen av
demokratin backar. 2020 var det femtonde året i rad
som demokratin gick bakåt. Vi ser det i stora länder,
som Indien, Ryssland och USA, men också på
betydligt närmre håll i till exempel Ungern och Polen.
Sverige tillsammans med de nordiska länderna
hamnar oftast väldigt högt i dessa demokratimätningar*. Det betyder inte att vi i Sverige är
immuna mot en odemokratisk utveckling. Vi ser i
Sverige hur politiska företrädare hyllar Ungern som
ett föredöme. Vi ser ett misstänkliggörande av
engagemang i frivilligorganisationer. Vi ser hur hoten
och hatet mot de som engagerar sig ökar. Vi ser hur
folkbildningen pekas ut som ett hot eller en onödig
kostnad. Det läggs motioner om att krympa eller till
och med lägga ner folkbildningen och det lyfts idéer
om hårdare styrning av allt från kultur och media till
domstolsväsende och polis.

Statens första syfte med folkbildningen är att bidra till
”att stärka och utveckla demokratin”. Rörelsefolkhögskolorna tillsammans slår fast att
”Folkhögskolan hävdar alla människors lika värde och
är en stark röst för demokratiska fri- och rättigheter”.
Även Föreningen Furuboda är inne på samma linje
med sin vision om ”Självständiga och ansvarstagande
människor med full delaktighet i ett öppet och
tillgängligt samhälle”.
När det gäller upplevelsen av att studera på en
folkhögskola är känslan av det demokratiska inslaget
ofta väldigt tydlig. Det tror jag att de flesta som
studerat eller jobbat på en folkhögskola kan vittna om.
Något som däremot ofta inte är lika tydligt är
engagemanget runt om kring folkbildningen och
folkhögskolorna. Jag har själv jobbat på en folkhögskola som drevs som en förening. Där var det svårt att
få medlemmar och att få människor att komma till
skolans högsta beslutande instans, årsmötet.
Jag menar att det är superviktigt att vi i det fria
föreningslivet och inte minst i folkhögskolan tar
också denna aspekt av demokrati på högsta allvar. Det
behövs ett levande engagemang för en levande
folkbildning. Föreningslivet fungerar dels som en
demokratisk skola, där man får lära sig formerna för
demokrati med allt från styrelsearbete och
medlemsmotioner till konsten att hitta en gemensam
väg framåt som alla kan acceptera. Dels bidrar mötena
i sig inom föreningslivet till att skapa tillit och tillit är
en extremt värdefull tillgång i en stark demokrati.
Det är också engagemang som krävs den dagen vi
behöver stå upp för att skydda folkbildningen och
demokratin. Då är tystnaden det största hotet och
engagemanget en nödvändig del av lösningen.

•

Martin Nihlgård är Generalsekreterare på IM.
Martin har tidigare arbetat som rektor för både
ett studieförbund och en folkhögskola. IM är en
medlemsorganisation som arbetar globalt i
samarbete med lokala aktörer, för en jämlik och
medmänsklig värld. IM kämpar för en värld där
människor av egen kraft och kan ta sig ur
fattigdom och utanförskap. IM samverkar med
Furuboda kring Berit Söderströms stipendium.

* Vill du veta mer om demokratimätningarna? Här är
några länktips om du vill läsa vidare (på engelska):
• www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020
• https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/
democracy-under-siege
• www.v-dem.net/en/publications/democracy-reports
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Göra skillnad som medmänniska
Krönikör: Petra Anderberg, petra.anderberg@furuboda.se

tag. Jag bjuder in dem till möjligheten att vrida och
vända på ett ämne, att våga ställa frågor och sedan
hjälpas åt med svaren. Kanske finns det även en
möjlighet att ibland vara ett ställföreträdande hopp?
Ofta hamnar deltagare och jag även i samtal kring
hälsa och hur vi kan uppnå god hälsa i ”ohälsosamma
tider”.

Att presentera sig själv kan vara svårt. Jag är utbildad
Studie- och yrkesvägledare, ”en syvare med många
järn i elden” skulle man kunna beskriva mig som. Jag
är också handledare och mentor för SMF-deltagare
vid Furuboda folkhögskola i Malmö, är väldigt fäst
vid ”ämnet” hälsa och tycker om att diskutera och
formulera hur var och en upplever detta på ett personligt plan. Men mest av allt så ser jag mig själv som en
medmänniska just nu. För mig är det en viktig roll.

Jag har en förhoppning att på något plan nå fram till
var och en under våra fjärrlektioner och samtal via
digitala hjälpmedel, och allra helst hela vägen rakt
igenom skärmar och teknik. Vi på Furuboda
folkhögskola i Malmö har kämpat hårt i ett helt år för
att lyckas med detta och vi hoppas innerligt att allt
detta arbete inneburit... just det; att vi gjort skillnad!
Och vi fortsätter kämpa oss bort från hopplöshet och
in i gemenskap.

Jag har, med undantag för en period av föräldraledighet och ett avbräck då jag provade vingarna i
annat arbete, jobbat på Furuboda sedan 2007.
Som 23-åring (vilket skulle kunna beskrivas som en
evighet sedan) kom jag underfund med att jag ville
arbeta med något som innebär att göra skillnad för
människor på ett djupare plan, jag var ivrig att få
utvecklas inom ett yrke där jag på något sätt kunde
känna att jag bidrog med något viktigt. Det var väl
kul att servera något ät- och drickbart på ett café men
det lämnade mig något understimulerad. Jag riktade
blicken mot sådant som krävde mer utbildning och
landade i något som handlar om att möta, lyssna,
stötta, informera. Jag väljer numera att förflytta mig
ifrån att informera för, mot att snarare upptäcka
tillsammans med de deltagare jag möter i arbetet.

Jag har privilegiet att få ta del av många olika
deltagares vardag, bakgrund, drömmar och
målsättningar. Jag, liksom många av mina kollegor får
äran att ta emot känsliga historier som vi måste
förvalta med största respekt. Vi vill gärna göra detta.
Vi har höga ambitioner att vara professionella
handledare och pedagoger samtidigt som vi alla är
medmänniskor med varandra. Jag är alltså just nu,
precis där jag behöver vara – någonstans där jag trots
en galen värld, får göra någon form av medmänsklig
skillnad.

•

Men tillbaka till att göra skillnad - vad innebär det
egentligen? Jag vill gärna påstå att skillnad går att
göra med väldigt små medel. Bara ett leende kan göra
skillnad. Att få någon att känna sig inkluderad och att
de tillhör ett sammanhang, det är ett sätt att göra
skillnad. Att lyssna förutsättningslöst och vara den
som kan hålla med om att vissa saker är helt åt skogen,
men samtidigt försöka locka fram något hoppfullt för
stunden - sådant kan göra enorm skillnad.
Misstro, hårda ord, känslokallt bemötande, elaka
tongångar och till och med hat finns det gott om runt
om oss. I mitt arbete ser jag en enorm möjlighet att
varje dag få jobba emot allt det där oönskade och
grymma. Jag försöker bidra till att deltagarna känner
sig stärkta, att de vågar berätta, vågar utvecklas, kan
delta i ett sammanhang som de kanske varit utan ett

Petra Anderberg är Studie- och yrkesvägledare
och handledare och mentor för SMF-deltagare
vid Furuboda folkhögskola i Malmö.
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Sommar, sommar, sommar
Därför är vi glada, stolta och lyckliga att
välkomna nya och gamla deltagare till
Furubodas sommarverksamhet i sommar,
så länge läget inte förvärras drastiskt.

Förra året fick Furuboda för första

gången ställa in sommarverksamheten
sedan vi startade 1960. Anledningen var
ett än så länge relativt okänt virus som
orsakat en pandemi i världen.

Delaktighet, utbildning och en härlig
sommar oavsett funktionsförmåga är
möjlig tack vare dig, dina bidrag och ditt
fortsatta stöd. Glad sommar!

I år vet vi mer. Hur vi ska förhålla oss och
begränsa smittspridningen. Många av oss
och framförallt de som besöker och vistas
hos oss i sommar är redan vaccinerade.

Prenumerant?
Furuboda.Nu är Föreningen Furubodas medlemstidning. Den skickas till dig som betalt medlemsavgift eller skänkt en gåva de senaste tre åren.

Tack för ditt stöd och
ditt engagemang!

Är du inte medlem eller gåvogivare men önskar
få tidningen, kontakta oss på info@furuboda.se.
Oavsett om du är prenumerant eller inte kan du
ladda ner och läsa den på www.furuboda.org.

Gåvor och medlemsavgifter
Ge en gåva!

Vi är tacksamma för alla gåvor, stora som små!

Skicka in din gåva till Föreningen Furuboda på plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943
eller swish 900 59 43.

Bli månadsgivare

Genom månadsgivande går pengarna direkt dit de behövs bäst. Se www.furuboda.org
eller kontakta Monica Deger, tel. 044-781 48 02 eller e-post monica.deger@furuboda.se.

Medlemsavgift 2021

Om du vill vara medlem men ännu inte betalat, passa på att göra det nu!

Betala in medlemsavgiften till plusgiro 900594-3 eller
Swish 900 69 43 - och kom ihåg att notera att det gäller en
medlemsavgift, samt namn och personnummer eller adress.
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Delaktighet och utbildning,
oavsett funktionsförmåga
Genom ditt stöd kan fler personer få chans att gå på
Furuboda folkhögskola. Din gåva gör skillnad.
www.furuboda.org

Plusgiro 900594-3
Bankgiro 900-5943
Swish 900 59 43

