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Avveckling eller utveckling. Vad vill man som politiker numera, hur ser man på 

Sverige? Hur ser man på invånarna? Räknas vi som bor på landsbygden längre? 

 

Nu har en ny folkhögskola uppstått i Riddarhyttan, i den gamla nerlagda 

grundskolans lokaler, Kulturreservatets folkhögskola. Initiativet kommer från lokala 

krafter i bygden som lyckades få tag i en rektor från Dalarna som håller 

folkbildningens fana högt, är djupt engagerad i landsbygdsfrågan, har en gedigen 

meritlista och som dessutom är en inspirerande lärare. 

 

En skola med individuella läroplaner anpassade efter den studerandes behov och 

kunskaper. Där vi i obygden har fått chansen till utbildning, sammanhang, integrering 

med de nyanlända, jobb. Där vi som har barn kan hämta och lämna på förskolan som 

ligger vägg i vägg med Folkhögskolan istället för pendlingstider på flera timmar. Här 

har vi inga problem med integrering. Segregationen som sker i städerna med alla 

problem det skapar finns inte här. 

 

Människor som inte fått uppehållstillstånd ännu (som kan ta många års väntan) kan 

här lära sig svenska och om Sverige och bli vän med sina grannar istället för att sitta 

isolerade i väntan på besked. De kan nämligen inte studera svenska på SFI utan att ha 

ett personnummer, och personnummer får man inte utan uppehållstillstånd. Men här 

på Kulturreservatets folkhögskola finns möjligheten. 

 

Det fanns en folkhögskola i Skinnskatteberg, men den lades ner och flyttade till 

Norberg. Nu är också folkhögskolan i Norberg nedlagd. 

Närmaste folkhögskola i norra Västmanland är Västerås som har en filial i Köping. 

Verksamheten i Köping är enligt uppgift på väg att minska med femtio procent. 

 

Kulturreservatets Folkhögskola har haft sin försöksperiod på tre år och har räknat 

med att bli självständig skola läsåret 2023. 

 

Folkbildningsrådet säger nej. 

 

En av de viktigaste orsakerna till avslaget är: För litet elevunderlag, dock har de 

angränsande kommunerna Norberg, Fagersta och Lindesberg uttryckt ett starkt 

intresse för att skicka sina ungdomar till våran Folkhögskola - men kanske försent? 

Där finns många tidigare elever på grundskolan (i ovannämnda kommuner) som inte 

klarat examen och som behöver läsa upp sina betyg för att kunna gå vidare till arbete 

eller högre utbildning. 



En annan orsak är kanske Region Västmanlands uttalande. Ett uttalande som tycks 

bygga enbart på skvaller och okunskap: att Kulturreservatets Folkhögskola är en 

skola för "skådespeleri".  Har de läst verksamhetsplanen? 

Dessutom påstår de att det redan finns en folkhögskola i Norberg. Region 

Västmanland, som alltså är huvudman för folkhögskolorna i länet, vet inte att den är 

nedlagd. Hur mycket har Region Västmanlands uttalanden påverkat 

Folkbildningsrådet? 

  

Det här är glesbygd och det lustiga är att det pågår en forskning, Engaging 

Vulnerability, vid Uppsala universitet, som handlar just om att värdera landsbygd 

utifrån landsbygdens och inte från städernas perspektiv och Kulturreservatets 

folkhögskola är delaktig i den forskningen. Det har varit flera intressanta föredrag på 

skolans fredagsseminarier om vad som är en levande landsbygd. Seminarier 

uppskattade både av publik och föredragshållare. 

 

Ni som har makt att se till att Kulturreservatets folkhögskola kan fortsätta att 

utvecklas; låt den få göra det! Låt den få leva vidare och berika norra Västmanlands 

möjligheter till utbildning, utveckling och kulturliv. För oss elever och för bygden 

som helhet! 
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Tillägg januari 2023: 

Botkyrka folkhögskola, som Kulturreservatets folkhögskola varit filial till under 

uppbyggnadstiden, är anmälda för att de ej redovisat pengarna till våran skola. 

Har vi fått de statliga medel som var avsatta för vår verksamhet? Ingen som vet. 

Visselblåsarfunktionen har trätt i kraft. 

 
 


