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Gestaltningsuppdrag på Värnamo 
folkhögskola 

På Värnamo folkhögskola planeras just nu ett riktigt spännande gestaltningsuppdrag dit vi 
välkomnar konstnärer att skicka in intresseanmälan. 
Det finns en uttrycklig önskan från skolan att den konstnär som så småningom väljs ut ska vara 
intresserad av att arbeta processinriktat och i en eller annan form involvera skolans deltagare. 
Arbetet ska leda till någon slags fysisk, synlig förändring så att uppdraget även kommer framtida 
deltagare till del (konstverk, objekt, ingrepp, omvandling etc). 
Skolan kännetecknas av en bred mångfald både vad gäller utbildningar, deltagarnas ålderspann och 
ursprung vilket medverkar till att den kunskap som gemensamt utvecklas är vital och organisk. 
Ett iögonfallande sammanträffande är att skolans arkitektur och det omgivande landskapets 
topografi också är mycket varierande med flera byggnader i en brant sluttning. 
Värnamo folkhögskola, nytt fönster 

Förutsättningar på platsen 
Omkring 230 studenter läser samtidigt på skolan och förutom en allmän kurs finns även 
fritidsledarutbildning, behandlingspedagogutbildning och textilakademi. Det finns även en baskurs 
för deltagare med funktionsnedsättningar, samt sedan 2015 också etableringskurser för nyanlända 
invandrare. Skolan är delvis internat och har plats för 60 boende. 
Det finns en uttalad hälsoprofil som genomsyrar den dagliga verksamheten både i form av väl 
tillagad, ofta ekologisk, mat och rika möjligheter till fysiska aktiviteter i en imponerande 
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gymnastikhall med tillhörande gym.  Hälsa är även gemenskap och intellektuell stimulans. 
Tillfällen att ordna och delta i olika kulturella och sociala evenemang över utbildningsgränser 
uppmuntras och inkluderas i ett bredare hälsobegrepp. Skolans verksamhet är alkohol och drogfri 
samt partipolitiskt och religiöst neutral. 

Villkor 
Yrkesverksamma konstnärer och/eller konstnärsgrupper inbjuds att inkomma med intresseanmälan 
där dina/era erfarenheter och tankar kring processinriktat konstnärligt arbete beskrivs. En jury 
bestående av konstnärligt sakkunniga och representanter för skolan kommer att gå igenom 
anmälningarna och sedan kalla tre personer till intervju. En av dessa väljs ut och arbetet kan inledas. 

• Konstnär som tilldelas uppdrag ska vara godkänd för F-skatt.  
• Totalbudget för uppdraget är 280 000 kr exkl. moms.  
• Logimöjligheter finns på skolan.  
• Önskvärt att konstverket kan invigas till sommaren 2017.  

Tidplan 
22 december 2016            Sista dag för att lämna in intresseanmälan. 
Början av januari 2017      Tre konstnärer meddelas att de kommer att kallas till intervju. 
Mitten av januari 2017      Intervju (reseersättning utgår) 
Slutet av januari 2017       En konstnär tilldelas uppdraget, kontrakt skrivs och arbetet kan påbörjas. 
Början av juni 2017           Invigning 

Intresseanmälan 
Beskriv hur du/ni är intresserade av arbeta med den här typen av uppdrag, bifoga: 

• CV  
• 5-10 bilder av relevanta projekt.  

Välkommen att skicka in intresseanmälan senast 22 december 2016 till katarina.vallbo@rjl.se märk 
din ansökan VFHSK.

Kontaktperson 
Katarina Vallbo 
katarina.vallbo@rjl.se 
Detta gestaltningsuppdrag annonseras även i tidningen Konstnären och i sociala medier. 

• Konstnären (nytt fönster)  
• Facebook, Kultur, Region Jönköpings län (nytt fönster) 
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