
 

 

KRAVPROFIL FÖR REKTOR 
 
Huvudman för Oskarshamns folkhögskola är Växjö stift, Svenska kyrkan. Oskarshamns folkhögskola vänder sig i 
huvudsak till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Här finns behörighetsgivande kurser för den som saknar 
grundskole- eller gymnasieutbildning, yrkesutbildningar och kurser som genomförs på uppdrag av exempelvis 
Arbetsförmedlingen. Folkhögskolan är en av fyra folkhögskolor i landet som har Svenska kyrkans uppdrag att 
utbilda och examinera kyrkomusiker på C-nivå (kantor). Utöver den kyrkomusikaliska utbildningen finns också 
en musiklinje med utbildning i olika genrer.  Oskarshamns folkhögskola är en plats för konferenser och har en 
restaurang som erbjuder dagens lunch till såväl deltagare och anställda som enskilda gäster. Skolan har ett 
internat och bedriver även cateringverksamhet. Utbildningen finansieras genom statsbidrag, regionala bidrag 
samt bidrag från Svenska kyrkans nationella nivå. Skolans huvudman, Växjö stift, är en mycket viktig 
samverkanspart som också bidrar ekonomiskt till verksamheten. 
 
 

Övergripande mål för verksamheten  
Folkhögskola är en egen utbildningsform för vuxenutbildning. Folkhögskolorna är inte bundna till centralt 
fastställda läroplaner utan arbetar utifrån egna verksamhetsplaner. I stadgarna för Stiftelsen Oskarshamns 
folkhögskola är ändamålet att driva kyrklig folkhögskola i Oskarshamn. Vidare står det att ”Folkhögskolans 
verksamhet skall tillgodose Svenska kyrkans behov av kristen ungdoms- och vuxenutbildning inom ramen för de 
förordningar som reglerar statsbidrag till folkbildningen.” 
 

Rektors uppgifter  
Folkhögskolans verkställande ledning utövas av rektor som har det övergripande ansvaret för skolans 
utbildningar, kurser och sidoverksamhet samt samverkan med Växjö stift och det omgivande samhället. Rektor 
företräder folkhögskolan utåt samt ansvarar för att skolan uppfyller de krav som ställs i Förordning (2015:218) 
om statsbidrag till folkbildningen. 

Rektor 
1. har det övergripande ansvaret för folkhögskolans pedagogiska utveckling och kvalitetsutveckling  
2. har det övergripande ansvaret för folkhögskolans ekonomi, budget och fastigheter 
3. har det övergripande ansvaret för folkhögskolans deltagare och personal samt arbetsmiljön 
4. är föredragande i styrelsen 
5. ansvarar för beredningen av ärenden som avgörs i styrelsen 
6. ansvarar för verkställandet av styrelsens beslut 
7. är ordförande i ledningsgruppen 
8. leder utvecklingsarbetet, planering och uppföljning av skolans verksamhet 
9. ansvarar för folkhögskolans kontakter med och upprättande av avtal med Svenska kyrkans nationella 

nivå, Växjö stift samt andra samarbetsparter 
10. upprätthåller kontakter till myndigheter och andra centrala intressenter för utbildningen 
11. avgör disciplinfrågor 

 

Formell kompetens 

• Akademisk examen 
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, förvaltningsuppgifter och verksamhetsledning   
 

 



 
 

 

Utöver formell kompetens värdesätts (utan inbördes rangordning) 

• förtrogenhet med Svenska kyrkan 
• rektors/chefsutbildning 
• erfarenhet av folkbildning 
• gärna pastoral grundutbildning 
• en drivkraft att leda målstyrt 
• nätverk och kontakter av betydelse för förverkligande av folkhögskolans uppdrag i samhället 
• erfarenhet av samverkan med såväl styrelse som personalorganisation 
• kännedom om folkhögskolesystemet och den kontext som folkhögskolan verkar inom. 

 

Viktiga personliga egenskaper för rektor är   
• att prestigelöst kunna inspirera, motivera och involvera människor,  
• att vara analytisk med god kognitiv förmåga 
• att ha ett musikintresse och förståelse för kyrkomusikens betydelse 
• att vara trygg och lyhörd med god beslutsförmåga 
• att visa handlingskraft, mod, humor och integritet,   
• att stå för ett öppet och medmänskligt klimat som främjar delaktighet och engagemang 
• att vara kommunikativ med god formuleringsförmåga i tal och skrift 
• att ha förmåga att bygga nätverk och relationer.  
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