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öljande dokument beskriver syfte, vision och förhållningssätt för 
PSKs arbete. Först ges tre korta formuleringar för syfte, vision och 

arbetssätt. Därefter kommenteras och utvecklas dessa tre formuleringar. I 
ett separat dokument diskuteras formuleringarna i ljuset av statens mål och 
syften med folkbildningen.

Förhållningssätt
 
Engagemang för evangeliet, 
församlingen, samhället och 
bildningen.

Syfte
 
Att bedriva folkhögskoleverk
samhet på kristen grund och i 
kristen anda.

Vision 
 
Att se människor växa 
kunskap smässigt, socialt, 
personligt och andligt och 
tillsammans utveckla samhälle 
och församling.

F

yftet är att bedriva 
folkhögskoleverksamhet 

på kristen grund och i kristen 
anda. Arbetet ska utgöra en 
bildningskraft inom försam
lingsrörelsen och vara ett 
naturligt utflöde av pingstför
samlingarnas gemensamma 
vilja att bygga ett gott samhälle. 
PSKs folkhögskolor utgör en 
organisatorisk bas för Pingsts 
bildningsarbete. Syftesfor
muleringens tre huvudbegrepp 
förstås på följande sätt:

Folkhögskoleverksamhet
Här menar vi både organiser
ade folkhögskolekurser och 
folkbildningsarbete på andra 
arenor. Den bidragsberättigade 
delen av verksamheten 
genomförs i enlighet med 

Kommentarer till syfte, vision och förhållningssätt
stat ens mål och syften för 
folkbildningen.

Kristen grund
Arbetet sker utifrån en kristen 
grundsyn och med evangeliet 
som grundläggande motivering. 
Samverkan med parter som 
delar dessa utgångspunkter 
eftersträvas.

Kristen anda
Vi vill synliggöra den kristna 
grunden i verksamheten. Detta 
kan ske genom att personal 
och deltagare ges möjlighet 
att gestalta sin tro, att det 
regelbundet erbjuds tillfällen 
för samtal om livet i ljuset av 
kristen tro och att tillfälle för 
andakt och gudstjänst erbjuds.

Visionen är att se människor 
växa kunskapsmässigt, socialt, 
personligt och andligt och att 
tillsammans utveckla samhälle 
och församling.

Se människor växa
Vi vill att verksamheten ska 
vara utvecklande för både 
deltagare och personal. Därför 
erbjuds en öppen och välkom
nande lärandemiljö för alla 
som respekterar våra grund
läggande värderingar. Arbetet 
syftar till att människor ska 
växa i kunskap och bildning 
för personlig utveckling och 
delaktighet i samhället. Vi tar 
också ansvar för att erbjuda 
dessa lärandemiljöer i relation 
till huvudmannaorganisationen.
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Växa kunskapsmässigt
Vi vill erbjuda lärande av hög 
kvalitét i både innehåll och 
form. Varje deltagare ska 
utifrån sina förutsättningar 
få både stöd och utmaning i 
sin kunskapsutveckling. Vi 
vill också öka bildningsnivån i 
samhället gällande frågor om 
kristen tro. Våra folkhögskolor 
ska vara bildnings och kom
petenscentran med fokus på 
kunskapsområden som ligger 
i huvudmannens intresse.

Växa socialt
Vi vill skapa öppna och till
låtande miljöer där deltagare 
och personal tillsammans 
formar och formas genom att 
dela erfarenheter och uppfatt
ningar. Deltagare ska tränas 
att uttrycka sina egna åsikter 
och lyssna till andras med 
nyfikenhet och respekt.

Växa personligt
Vi vill stärka deltagarnas själv    
känsla, stimulera kreativitet 
och ge rum för skapande. 
Deltagarna ska utmanas till 
personlig utveckling genom 
ökad självinsikt och fördjupat 
samspel med andra.

Växa andligt
Vi vill att alla deltagarna ska 
utveckla förmåga till personlig 
livstolkning. Vår önskan är att 
alla, oavsett utgångspunkt, 
fördjupar förståelsen av den 
kristna tron och relationen till 
Jesus. 

Utveckla samhälle:
Vi vill bidra till samhällsutveck  
lingen genom att deltagarnas 
kunskaper ökar, viljan till  
samhällsengagemang fördjup
as och att arbetssättet stärker 

demokratin. Vi vill också öka 
förståelsen för trons betydelse 
i kultur och samhällsliv och 
stödja kristna att uttrycka sin 
tro i samhälletmed utgångs
punkten att den kan vara en 
positiv kraft i samhällsbygget.

Utveckla församling:
Vi vill synliggöra och utveckla 
den kultur och de uttryck 
som formats och formas inom 
församlingslivet och stärka 
deltagarnas vilja till aktivt för
samlingsengagemang. 

Förhållningssättet är ett 
engagemang för evangeliet, 
församlingen, samhället och 
bildningen.

Engagemang
Personalens engagemang för 
verksamheten är avgörande 
och de ska bära och gestalta 
de värderingar som framgår i  
detta dokument. Även deltagare 
ska utmanas till engagemang 
för verksamheten och till att 
omfatta och uttrycka dessa 
värderingar.

Engagemang för evangeliet
Engagemanget för evangeliet 
är i grunden en fråga om 
personlig övertygelse som 
här främst formar attityden till 
människan. 

Människosyn – alla människor 
har ett okränkbart värde och 
ska därför bemötas med 
respekt och värdighet.
Upprättelse – alla människor 
har förmågor men alla kan 
misslyckas och är värda nya 
chanser och bättre förutsätt
ningar.
Kärlek – alla människor är 
älska de och mötet med varan
dra bör utgå från en grundsyn 
om att älska medmänniskan.

Engagerade för församlingen
I skolans arbete ska den kom

petens och de nätverk som 
finns inom församlingsrörelsen 
tas tillvara. Kursutbud utformas 
i samspel med huvudmannen 
och dess församlingar.

Engagerade för samhället
Arbetet med folkhögskolorna 
är ett uttryck för huvudman
nens vilja till samhällsengage
mang och det ska genomföras 
i samverkan med andra goda 
krafter inom myndigheter och 
civilsamhälle.

Engagerade för bildningen
Vi vill forma goda bildnings
miljöer som ansluter till folk
högskolans pedagogiska 
bildningstradition och bidrar 
till utveckling av folkhögskolan 
som utbildningsform.

Engagemang för evangeliet, 
församlingen, samhället och 
bildningen.
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