
 
 

  N ORDI SK  FOLK EHØG SKOL ERÅ DS  VÅ RKON F ERAN S E  

2O.- 21.  A PRIL  2020  

«Folkehøgskolenes rolle i demokratiutviklingen» 

____________________ 

  Mandag 20. april: 
  (Med forbehold om endringer i programmet) 
  11:30: Registrering 
  12:00: Lunsj 
  13:00: Velkommen v/NFR og Nordiska Folkhögskolan  
   Hva er demokrati for meg? v/folkehøgskoleelever 
  13:30: Er demokratiet i krise? «Talkshow» om hvordan det 

står til med de nordiske demokratiene.  
  14:30: Pause 
  14:45: Hva er folkehøgskolenes ansvar/rolle i 

demokratiutviklingen? Gruppesamtaler 
  15:30: Kaffepause/fika  
  16:00: Demokratisk dannelse i folkehøgskolen - parallelle 

workshops (velg en): 
a) Dialogpaus: Fake news/Sosiale medier - ytringsfrihet 
b) Warm data lab: Innenforskap og utenforskap 
c) Fremtidsverksted: Det gode liv  
d) Folkehøgskolen i samfunnet – demokrati i praksis 
e) Miniatursamfunnsmetode: Maktperspektiver 

  17:30: Pause  
  19:00: Middag med «Syng, spis og snakk» 
  21:00: Mingling 
   

*Hvordan er Vestlig demokratitenkning sett i et globalt perspektiv? *Er de nordiske 
demokratiene i krise? *Hvordan jobbe pedagogisk med demokratisk dannelse?  

*Hva er koblingen mellom Bærekraftsmålene og demokratiet? 

  Tirsdag 21. april: 
  08:30: Morgensamling 
  09:00: Global citizenship education – building democracy? 

  by Garba Diallo 
  10:00: Pause  
  10:30: Friromsdebatt om folkehøgskolenes globale    

engasjement i et demokratiperspektiv 
  11:45: Oppsummering/avslutning                  
  12:00: Lunsj  
  13:00: Avreise 
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  Praktisk informasjon: 
  Arrangør: Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) 
  Sted: Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige 
  Målgruppe: Ansatte på nordiske folkehøgskoler 
  Pris: 2100 SEK, inkl. overnatting 
  Påmelding: Følg lenke 
  Bindende påmelding 
  Påmeldingsfrist: 20. mars 2020 
  Kontakt: brita@folkehogskole.no  
   
   
   
   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIQfyj44R8fRrvSF14ajvXlmyXz2D9XjFZacY8KE9RtWSZlQ/viewform
mailto:brita@folkehogskole.no


 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

NORDISK FOLKEHØGSKOLERÅDS VÅRKONFERANSE 20.-21. APRIL 2020 
____________________________________ 

 

Foredragsholdere, workshops og andre bidragsytere 

Parallelle workshops: 
a) Metode: Dialogpaus 
«Fake news/SoMe og ytringsfrihet» 
Dialogpaus er en metode for 
konstruktive og respektfulle 
diskusjoner om samfunnsrelaterte 
spørsmål. 
Ledes av Andrea Hynynen, 
kårstödskoordinator ved Finlands 
Svenska Scouter (speider). 

d) Folkehøgskolen i samfunnet – 
demokrati i praksis 
I denne workshopen blir danske 
eksempler på lokalsamfunnsarbeid 
og demokratisk dannelse presentert, 
hvor «Young Europe is Voting» er et 
av prosjektene. 
Ledes af Clara Nepper Winther, 
højskolelærer ved Krogerup Højskole. 

b) Metode: Warm Data Lab 
«Innenfor- og utenforskap i en verden 
i forandring» 
Varm data kan ses som ett 
komplement til «kalde fakta». Varm 
data er kontekstavhengig og fokuserer 
på kompleksitet og relasjoner. I 
workshopen får deltakerne praktisere 
metoden gjennom å utforske temaet 
innenfor- og utenforskap.  
Ledes av Miriam Sannum. 

e) Metode: Miniatyrsamfunnet 
«Maktperspektiver» 
Metoden har vært brukt på finske 
folkehøgskoler i 100 år, og er et 
rollespill hvor elever lærer å bli aktive 
medborgere. Rektor Jukka Palola ved 
Jämsä kristliga folkhögskola i Finland, 
og to svensk-finske folkehøgskolelever 
forteller om metoden og sine 
erfaringer. 

c) Metode: Framtidsverksted 
«Mine visjoner om det gode liv» 
Framtidsverkstedet setter 
deltakernes hverdagserfaringer i 
sentrum. En sosial oppfinnelse 
som Robert Jungk og hans 
kolleger utviklet for å styrke 
demokratiet. I workshopen får 
du en smakebit på fasene i et 
framtidsverksted: Kritikk, utopi 
og virkeliggjøring.  
Ledes av Kirsten Paaby, PS Paaby 
Prosess – EDU_ACTION 
 

TJIA TORPE er pedagog og 
kulturpolitiker.  Hun har vært 
aktivist siden 70-tallet i 
solidaritetsbevegelsen og 
kulturbevegelsen, lærer, rektor, 
skole- og kulturbyråd, konsernsjef 
i Synskadades riksforbund, 
forbundssjef i studieforbundet 
Studiefrämjandet. Tjia er gjest i 
«talkshowet» på dag en. 

GARBA DIALLO is the founding 
Director of Crossing Borders 
and head of Crossing Borders 
Global Studies, at Krogerup 
Højskole from 2008-2020 and 
the Nordfyns Højskole from 
2020. Garba has been de-
veloping and carrying out 
current global issues through 
education projects for global 
citizenship for 30 years.  

ASTRID MOEN er assisterende 
rektor på Sund folkehøgskole, 
og har tidligere jobbet som 
journalist og redaktør i NRK i en 
årrekke. Hun er utdannet 
statsviter, journalist og 
pedagog. Dette skoleåret har 
Astrid permisjon fra skolen, og 
jobber bl.a. som valgobservatør 
i utlandet for NORDEM. Astrid 
er «talkshow»-vert på dag en.  

mailto:https://jungk-bibliothek.org/robert-jungk-english/
mailto:https://eduaction.no

