Välkommen till
Folkhögskollärarveckan!
18 – 22 mars 2019 på Nordiska
folkhögskolan i Kungälv

Veckan börjar med ”Ny som folkhögskollärare, del 2” (Fulltecknad)
Start kl. 11.00 måndagen den 18 mars 2019
Avslutas kl. 15.00 onsdagen 20 mars 2019
Veckan fortsätter sedan med ”Hur märks det i klassrummet att vi undervisar på en folkhögskola?”,
”Facklig grundkurs samt facklig påbyggnad” och ”Att skapa en trygg lärandemiljö för deltagare
med npf-diagnoser” (OBS: torsdag- fredag).
Start kl 11.00 onsdagen 20 mars 2019
Avslutas kl 15.00 fredag 22 mars 2019
Våra kurser håller på till ca kl. 18.00 dag 1 och 2.
Antalet deltagare är begränsat så skynda dig att anmäla dig!
Anmälan sker via denna länk: http://www.trippus.net/kursveckan2019/deltagare
Alla kurser är kostnadsfria. Förbundet står för kurs och logi-kostnad samt måltider under
dagarna.
Vid frågor eller eventuella förhinder kontakta, Caroline Martnell, tel. 08-737 67 86 eller e-post
caroline.martnell@lararforbundet.se
Anmälan är bindande och sista dag för att avanmäla sig är den 1 februari 2019. Efter det
datumet kommer vi att debitera kurskostnad samt eventuell resa.
Mer information skickas till de anmälda efter anmälningstidens slut.

Kurs 1: Ny som folkhögskollärare (18-20 mars)

Fortsättningskurs från augusti 2018
Du måste ha deltagit på del 1 för att kunna gå på del 2.

Kurs 2: Facklig grundkurs (20-22 mars)

Facklig grundkurs Vår ombudsman Bengt Wensmark leder kursen. Du som är ny förtroendevald
får en grund så att du känner dig säkrare på dina rättigheter och skyldigheter samt hur man kan
jobba fackligt på arbetsplatsen. Vi går igenom LAS, FML, MBL/samverkan samt arbetsmiljö
(OSA). En del av tiden kommer vi att ägna åt löneöversynsarbete och hur använda nuvarande
kollektivavtal.
Facklig påbyggnadskurs – Vi lär oss mer om uppdraget att tillsammans med medlemmarna påverka
i fackliga frågor. Påbyggnadskursen kommer att handla om rollen och uppdraget som förhandlare
och att få träna på olika scenarion. En del av kursen kommer att ägnas åt att omsätta de centrala
kollektivavtalen till praktisk verksamhet på hemmaplan.

Kurs 3: Hur märks det i klassrummet att vi undervisar på en folkhögskola?
(20-22 mars)

En kurs om folkhögskolans pedagogik i praktiken. Kursen görs i samarbete med våra kollegor i
folkhögskolorna i Norge. Kursledningen är både från Sverige och Norge och som deltagare på
kursen inbjuds lärare från båda länderna. Med inspel från forskare och andra företrädare för
skolformen i båda länder hoppas vi på givande samtal och diskussioner kring vårt förhållningssätt
till folkhögskolans särart i praktiken. På norsk folkhögskola finns bara det som för oss motsvarar
särskild kurs. Kanske en möjlighet för dig som undervisar på särskild kurs att få lite nya perspektiv.
Kursledare är Tomas Rosengren och Sindre Vinje.

Kurs 4: Att skapa en trygg lärandemiljö för deltagare med npf-diagnoser
(21-22 mars)

En kurs om att arbeta med deltagare med npf-diagnoser i praktiken. En möjlighet att få utbyta
erfarenheter och få tips om hur man i praktiken kan göra för att få till en studiemiljö dom främjar
lärande för deltagare med olika diagnoser eller tidigare skolproblem (även sk hemmasittare, sociala
problem mm). Vi kommer att varva föreläsningar och erfarenhetsutbyte/samtal för att utveckla oss
själva och varandra.
Kursledare: Lena Fredin, lärare och syv på Fornby folkhögskola. Kursansvarig/utvecklingsansvarig
för kursen Insikt som vänder sig främst till personer med olika npf-diagnoser eller annan långvarig
skolproblematik.

