Pressmeddelande – Dalkarlså nyorienterar
I tisdags fattade styrelsen för Dalkarlså folkhögskola beslutet att omorganisera
skolans verksamhet och utveckla kursutbudet inför framtiden.
Internatskoleverksamheten på Dalkarlså Herrgård läggs ner och de stadsnära
kurserna utvecklas, främst på Ålidhem i Umeå som blir skolans nya säte. Detta
för att skapa en ekonomisk hållbarhet och förutsättningar att utveckla
folkhögskolan, särskilt satsningen för utsatta grupper i samhället.
Bakgrund

Dalkarlså folkhögskola har sedan 1985 drivit folkhögskoleverksamhet i Bygdeå. Navet har varit
Dalkarlså Herrgård. Men tiderna har förändrats. Den 28 februari 2014 öppnades en ny möjlighet för
skolans utveckling. En filial med inriktning på allmän kurs kunde öppnas i Ålidhem, i Umeå. Samtidigt
startades också verksamhet i Sollefteå, Örnsköldsvik och Lycksele. Dessa delar av skolans verksamhet
har vuxit kraftigt medan de internatrelaterade utbildningarna på Dalkarlså har minskat. De omfattar
nu endast en mindre del (drygt 10 %) av folkhögskolans totala verksamhet. Dessutom tynger tyvärr
den delen skolans samlade verksamhet ekonomiskt (verksamheten på Dalkarlså Herrgård har gått
med närmare 2 miljoner per år i underskott de senaste åren).
Därför togs det strategiska beslutet att flytta också dessa kurser in till Umeå inför läsåret 2019-20,
även musikutbildningarna. Styrelsen ville helst behålla kursutbudet. Långtgående planer fanns att
inhysa dessa i Länsresidenset. Tyvärr föll det på ett mycket sent taget beslut av
Riksantikvarieämbetet som inte godkände de nödvändiga förändringarna av byggnaden.
Det ledde i sin tur till att styrelsen under denna vecka tvingats ta beslutet att lägga ner samtliga
kurser som hålls på Dalkarlså Herrgård. Detta för att den övriga verksamheten inte skall riskeras, men
också för att kunna utveckla den kursverksamhet som möter utsatta grupper.
-Självklart är detta ett mycket tråkigt beslut att ta, säger styrelsens ordförande Ulf Sundkvist. Vår
rektor Stig Åsbringer har gjort allt för att söka andra lösningar. Tyvärr gick inte det. Men inget ont
som inte kan ha något gott med sig. Detta skapar faktiskt nya möjligheter att utveckla våra växande
verksamheter. Vi kommer närmare svaga grupper i samhället och förhoppningsvis också närmare vår
huvudman, Pingstförsamlingarna
Noteringar:
- Förändringarna berör kurser med ca 30 deltagare av folkhögskolans ca 300
- För antagna deltagare arbetar nu skolans ledning för att överlåta dem till liknande kurser i
närliggande folkhögskolor.
- Samverkansplanerna med Pingst i Umeå och ett bildningens hus på Kafé station utreds ändå vidare.
För frågor gällande denna omorganisation hänvisas till
Ulf Sundkvist
Ordförande för Dalkarlså Folkhögskola
0706-997440
ulf.sundkvist@umea.pingst.se

