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Nordiska folkhögskolrådets
VÅRKONFERENS 15 – 16.4.2015
Nordiska folkhögskolan, Kungälv
Tema: Folkhögskolan i samtiden – för framtiden
De nordiska folkhögskolornas metoder och ambitioner när det gäller demokratiska frågor såväl i
formandet av den lärande miljön och av arbetssamfunden som när det gäller pedagogik och
innehåll i studierna. Hur stärker vi demokratin och danande av aktiva medborgare? Hur tar vi in
vår samtid i studier och lärande miljö? Föreläsningar, praktiska exempel, diskussioner samt
workshops som leds av varje nordiskt land.

Onsdag 15.4.
11.00

Lunch

12.00

Konferensen öppnas
Kerstin Romberg, NFR (FI) och Jyrki Ijäs, NFR (FI)

12.20

”Ungdomsforskere”
Marie Wiland og Sindre Vinje (NO)

13.20

Findes det en folkehøjskolepædagogik?
Forfatterne til bogen ”Højskolepædagogik – livsoplysning i praksis”
Rasmus Kolby Rahbek (DK) och Jonas Møller (DK)

14.20

Kommentar
Björn Wallén, direktor (FI)
och diskussion

15.00

Kaffepaus samt val av workshop

15.45 ‐
16.45

Workshops, en från varje land

17.00 ‐
18.00

Workshops, en från varje land
(Varje deltagare hinner delta i två workshops på onsdag.)

19.00

Middag och kvällssits

Torsdag 16.4.
08.30

Danandet av världsmedborgare
Gunilla Andersson (SE), lärare på Munka folkhögskola och demokratiaktivist

09.30 ‐
10.30

Workshops, en från varje land

10.45 ‐
11.45

Workshops, en från varje land
(Varje deltagare hinner delta i två workshops på torsdag.)

11.45

Rapporter, diskussion och slutsummering

12.30

Lunch
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Workshops och deras ledare

FINLAND
Onsdag 15.45 ‐ 16.45 Community based learning
Björn Wallén, direktor för Lärkkulla‐stiftelsens folkakademi (FI)
Onsdag 17.00 ‐ 18.00 (samma)
Torsdag 09.30 ‐ 10.30 Ungdomsgarantin samt lärandet i arbete
Peter Rolin, verksamhetsledare vid SVEPS Ungdomsverkstad (FI)
Torsdag 10.45 ‐ 11.45 (samma)

DANMARK
Onsdag 15.45 ‐
16.45

Folkehøjskolens kerne
Om sammanhængen mellem formål og praksis i folkehøjskolen.
Rasmus Kolby Rahbek, pædagogisk konsulent i FFD og Jens Horstmann,
højskolelærer på Rødding Højskole

Onsdag 17.00 ‐ 18.00 (samma)
Torsdag 09.30 ‐
10.30

Samværets betydning i folkehøjskolen
Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed i den pædagogiske
praksis.
Jonas Møller, pædagogisk konsulent i FFD og Torben S. Madsen,
højskolelærer på Ry Højskole

Torsdag 10.30 ‐ 11.30 (samma)

NORGE
Onsdag 15.45 ‐
16.45

Ungdomsforskere og bærekraft – folkehøgskole for framtiden
Pilotskoler

Onsdag 17.00 ‐ 18.00 Medborgerkonferanse – bærekraftig demokratisk metode
Øyvind Brandt, leder av FHF
Torsdag 09.30 ‐
10.30

Ungdomsforskere og bærekraft – folkehøgskole for framtiden
Pilotskoler

Torsdag 10.45 ‐ 11.45 Medborgerkonferanse – bærekraftig demokratisk metode
Øyvind Brandt, leder av FHF

SVERIGE
Onsdag 15.45 ‐
16.45

"Glokala omställningscentra ‐ folkhögskolan som arena och aktör"
Vilken roll kan folkhögskolor spela i den nödvändiga omställningen till en
hållbar framtid? Sex nordiska folkhögskolor tillsammans med
miljöorganisationer och FOLAC har lärt av varandra och formulerat idéer om
hur vi komma vidare.
Mats Ehn, sekreterare FOLAC, folkhögskollärare och projektledare.

Onsdag 17.00 ‐ 18.00 (samma)
Torsdag 09.30 ‐
10.30

Inkludera mera. Om positiv antirasism.
Ett projekt där en grupp folkhögskolor vill ta på sig ansvaret att bidra till ett
mer inkluderande samhälle.
Ingegerd Akselsson Le Douaron, sekreterare för Rörelsefolkhögskolornas
Intresseorganisation, folkhögskollärare och projektledare

Torsdag 10.45 ‐ 11.45 (samma)

Mötesprogram
Tisdag 14.4.
12.00
13.00 ‐
18.00

Lunch
NFR‐styrelsens sammanträde
Middag

Onsdag 15.4.
08.30 ‐

Mötestid för de nationella
folkhögskolförbundens styrelser
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Kost och logi
Från lunch 14.4. till lunch 16.4. sammanlagt 2.660 Sek.
Från lunch 15.4. till lunch 16.4. sammanlagt 1.600 Sek eller 1.375 Sek beroende på logi (logi kan
också bokas i Hotell Fars Hatt, men då blir priset lite högre).

Anmälningar
Till nationella folkhögskoleföreningar eller direkt till Nordiska folkhögskolan: http://goo.gl/0ormzJ

