
Riktlinjer för Östra Grevie folkhögskolas projektmedelsfond för Alumni  
 

Östra Grevie folkhögskola har vid föreningsstämma i maj 2022 avsatt medel i en fond vars syfte är att 

stödja och uppmuntra deltagare, Alumni, som tidigare studerat och fullgjort sina studier på Östra 

Grevie folkhögskola. Ansökan om projektmedel och insatserna ska ligga i linje med folkhögskolans 

vision och därtill kopplade pedagogiska idé, se nedan.  

Styrande principer 

Östra Grevie folkhögskola har tillsammans med styrelsen och all personal arbetat fram en vision med 

en därtill kopplad pedagogisk idé med följande innehåll:  

Vision 

En öppen, hållbar och inkluderande mötesplats där varje individ möts av högkvalitativ och kreativ 

kunskap. Individen utmanas att utveckla hela sin potential, att effektivt och glädjefyllt söka och 

stärka sitt inre landskap och därmed bli en del av samhället. 

Pedagogik – idé och vision 

Vi tror att kunskap och utveckling bygger på lust, kreativitet och uthållighet. På Östra Grevie 

folkhögskola medverkar vi till att öppna stängda dörrar hos enskilda människor och ger dem 

möjligheten och modet att själva välja mål och mening i livet. 

En kreativ och flexibel miljö attraherar människor, den attraherar studerande och den attraherar 

lärare. För att kreativiteten skall fortsätta växa måste vi tro på det vi håller på med, vi måste känna 

oss säkra på att det vi gör är viktigt för andra människor och vi måste göra det tillsammans. 

Förutsättningar  

Ovan nämnda vision och därtill kopplade pedagogiska idé ska vara styrande och bärande för de 

ansökningar som görs inom ramen för den av stämman beslutade projektmedelsfonden för Östra 

Grevie folkhögskolas Alumni.  

Äskande behandlas och uttag ur fonden beslutas av Östra Grevie folkhögskolas styrelse i samband 

med att styrelsen beslutar om folkhögskolans budget sista sammanträdet på hösten eller i samband 

med konstituerande sammanträdet på våren.  

Äskande skickas via rektor eller ekonomichef som i sin tur vidarebefordrar dem till styrelsen i 

samband med kallelse till ovan nämnda sammanträde.    

Projektmedel 

Det är möjligt att söka maximalt 10 000 kronor per år och projektmedelsansökan.   

 

 

 



 


