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Prenumerera

Dela

Senaste nytt från Folkbildningsrådet. Har du problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Språkintroduktion på folkhögskola
ett lyckat undantag

Folkhögskolan tycks vara bättre på att integrera språkintroduktion med nyanlända i
verksamheten än gymnasieskolan. Det visar den nya forskningsrapporten Introduktion
på svenska, publicerad vid Linköpings universitet, där man jämför språkintroduktionen på
gymnasieskolan med den på folkhögskolan.
– Är man 18 år och nyanländ gynnas man av att integreras i en miljö där det finns andra
studerande som läser in grundskolan och gymnasiet, säger Jerry Wiklund, rektor på
Marieborgs folkhögskola.
Läs mer om språkintroduktion på folkhögskola.

Anna Ekström besökte
http://gantrack5.com/t/v/3_MzI1NDgyNDI5MQ==/[2018-12-03 15:23:01]

Vi behöver tala om
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representantskapet

mänskliga rättigheter

– Vi ska vara ruggigt gladaför att vi har
folkbildningen, ett bättre vaccin mot
antidemokratiska krafter finns inte.
Folkbildningens betydelse för demokratin
stod i fokus när gymnasie- och
kunskapslyftsminister Anna Ekström
talade vid Folkbildningsrådets
representantskap.

Studieförbund och folkhögskolor kan
rusta fler medborgare att respektera,
skydda och främja sina egna och andras
rättigheter. Läs mer om vilken betydelse
folkbildningen har för samhället med fokus
på mänskliga rättigheter.

Folkbildningens verksamhet med
asylsökande borde bli permanent

De senaste åren har folkhögskolor och studieförbund tagit ett stort ansvar för att ta
emot och etablera asylsökande. Nu är det viktigt att folkhögskolornas och
studieförbundens insatser blir en permanent del av Sveriges mottagande av asylsökande.
Folkbildningens arbetssätt har i många fall skapat mervärden i form av ett inkluderande
bemötande för de asylsökande. Det är en rimlig slutsats att Sverige hade haft svårt att ta
detta samhällsansvar utan folkbildningen.
Läs hela blogginlägget om att asylverksamheten borde bli permanent.

Aktuellt i december
http://gantrack5.com/t/v/3_MzI1NDgyNDI5MQ==/[2018-12-03 15:23:01]
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5 december. Kulturskolan i centrum.
Stockholm. Kompetensförsörjning,
tillgänglighet, digitalisering, samverkan
och nya målgrupper – framtidens
kulturskolor står inför flera utmaningar de
närmaste åren. Arrangeras av Kulturrådet.
Anmäl dig till konferensen.

Du har väl inte missat UR:s nyhetsbrev
för pedagoger? Senast om nyanlända
elevers språkutveckling och den
sydafrikanska aktivisten Vic Finkelstein
som la grunden för funktionsrättsrörelsen.
Prenumerera på UR:s skräddarsydda
nyhetsbrev.

Ny folkhögskola med judisk profil får bidrag

Sverige får sin första folkhögskola med judisk profil. Paideia folkhögskola är en av två
nya folkhögskolor som får statsbidrag från och med nästa år. Det beslutade
Folkbildningsrådets styrelse på sitt senaste styrelsemöte.
Läs mer om vad Folkbildningsrådets styrelse beslutade.

Nytt från Folkbildningsrådet
Folkhögskolornas ekonomi. Rapporten innehåller uppgifter om intäkter och kostnader
för den totala verksamheten, folkbildningsverksamheten samt uppdrags- och
projektverksamheten de tre senaste åren.
Söktryck till folkhögskolorna. Varje höst gör Folkbildningsrådet en uppföljning kring hur
söktrycket ser ut till folkhögskolans kurser. År 2018 liksom 2017 avviker från tidigare år, då
fler deltagare finns i verksamheten vid femtonde kursdagen än skolorna planerat för.
Studieomdömen i folkhögskolan. Folkbildningsrådet samlar årligen in uppgifter om
folkhögskolornas avgivna studieomdömen. Insamlingen är obligatorisk och en del i
underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Folkhögskoleprojekt får bidrag från
Europeiska Socialfonden

http://gantrack5.com/t/v/3_MzI1NDgyNDI5MQ==/[2018-12-03 15:23:01]
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Projektet FAMN får nästan 22 miljoner kronor i bidrag av svenska ESFrådet. Folkhögskolorna kommer tillsammans med Folkbildningsrådet att utveckla
arbetssätt för att underlätta övergång från språkintroduktion och till allmän kurs på
folkhögskola.
– Vi är glada för att ESF-rådet har beviljat medel till det här projektet. Det är ett
erkännande för folkhögskolan som utbildningsform och en möjlighet att utveckla och
sprida folkhögskolans arbetssätt, säger Maria Graner, generalsekreterare på
Folkbildningsrådet.
Läs hela artikeln om projektet FAMN.

Yttranden från FSR
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) ger råd och stöd både åt kursdeltagare
och åt företrädare för folkhögskolor. Kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan
anmäla ärenden till FSR om det inte går att lösa frågan på den aktuella folkhögskolan.
Yttranden från FSR finns att läsa här.

Folkbildningsrådet fördelar och följer upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Läs mer
på vår webbplats folkbildningsradet.se.

Vill du avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet? Klicka här.
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