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Folkhögskolans roll för en globalt hållbar utveckling
Nordiska Folkhögskolerådets VÅRKONFERENS
13-14. April 2016, på Nordiska folkhögskolan, Kungälv
Samtidigt som FN 2015 har antagit de nya hållbarhetsmålen, Agenda 2030, har Nordiska Folkhögskolerådet
valt att i vårkonferensen 2016 sätta fokus på de nordiska folkhögskolornas roll för en globalt hållbar
utveckling. Konferensen kommer, inom detta tema, att belysa centrala problemställningar, ge utrymme för
erfarenhetsutbyte kring folkhögskolornas vardagliga praxis och diskutera gemensamma
handlingsmöjligheter.
Det är vår önskan att såväl skolledningar som lärare och annan folkhögskolepersonal deltar i konferensen
och stärker denna mötesplats för de nordiska folkhögskolorna.

Onsdag 13.4.2016
11.00

Konferensen öppnas
Lisbeth Trinskjær, NFR (DK)

11.10

Vilken roll kan Norden spela för en globalt hållbar utveckling – utmaningar och
möjligheter
Lena Sommestad (SE)

12.00

Lunch

13.00

Om ökad livskvalitet, hållbarhet och
etableringen av Norges första ekoby
Simen Torp (NO)

14.00

Kommentarer och diskussion
Björn Wallén, direktor (FI)

14.30

Folkhögskolan och de nya hållbarhetsmålen - Presentation av de nordiska
folkhögskolornas Nordplus projekt – Mats Ehn(SE)
Under 2015-2016 genomför de nordiska folkhögskoleorganisationerna ett gemensamt
projekt om folkhögskolornas roll för en globalt hållbar utveckling med stöd från Nordplus
Vuxen. Nationella utvecklingsgrupper tar fram material och metoder för folkhögskolornas
arbete.

14.45

Kunskap om hållbar utveckling - Presentation av NVLs projekt
– Ellen Stavlund och Kirsten Paaby (NO)
En nordisk fortbildning om lärande för hållbar utveckling byggd på praktiska exempel,
gemenskap och nätverk. Nordiska Ministerrådet finansierar. En pilotkurs genomfördes 20142015 och en ny börjar 2016. Utbildningen leds av en tvärvetenskaplig internordisk
projektgrupp.

15.00

Kaffepaus samt val av workshop

15.30

Workshop – 5 parallella
De fyra nationella utvecklingsgrupperna och NVL presenterar sitt utvecklingsarbete I
interaktiv form. Från vart land beskrivs hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor i ett
folkhögskolesammanhang. (Varje workshop ges tre gånger)

17.00

Workshop – 5 parallella
(Upprepning – Varje deltagare kan delta i två workshops om onsdagen.)

19.00

Middag

20.00

Kulturprogram och social samvaro

Torsdag 14.4.2016
08.30

Morgonsamling

09.00

Det nödvändiga pedagogiska modet. Folkupplysning, bildning och hållbar
pedagogisk utveckling
Jonas Lysgaard(DK)

10.30

Workshop – 5 parallella
(Upprepning av gårdagens workshop)

12.00

Rapporter och debatt
Samtal och reflektioner kring föreläsningar och
workshops. Hur går vi vidare?
Förslag om uttalande från konferensen.

13.00

Lunch och avresa

Om föreläsarna
Lena Sommestad
Är professor i ekonomisk historia och landshövding i Halland. Hon har tidigare varit ordförande för
S-kvinnorna, miljöminister och chef för Institutet för Framtidsstudier. Hon har också varit med och
lagt grunden för Färnebo folkhögskola.

Simen Torp
Simen Torp har vuxit upp på en ekologisk utställningsgård i Maridalen i Oslo. Han är
tredjegenerations ekopionjär och har ekologisk jordbruksutbildning. Familjen har arbetat med
hälsa och hållbarhet i flera generationer. Simen är engagerad i ekologi, hållbar pionjärverksamhet
och entreprenörskap på flera plan. Hösten 2015 porträtterades Simons arbete i fyra program på
NRK.

Jonas Greve Lysgaard
PhD. i pedagogik och utbildningsledare vid Institut for uddannelse, Århus Universitet.
Forskar om utbildningens och pedagogikens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Kan en
revitalisering av den skandinaviska folkbildningstraditionen vara ett radikalt svar på hur vi
nationellt och internationellt kan hantera den hållbara utvecklingens pedagogiska utmaningar?

Praktiska upplysningar
Deltagaravgift: Med kost och logi: 1 600 SEK. Utan logi 940 SEK.
Anmälan: Anmälan sker direkt till Nordiska Folkhögskolan senast den 1. Mars 2016 på:
https://Nordiska.formstack.com/forms/nfr_v_konferens2016
Eventuella frågor kan riktas till Nordiska Folkhögskolan eller de nationella folkhögskoleföreningarna.

