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Målgrupp: Lärare och personal på folkhögskola
När: våren och hösten 2019

Kursinnehåll
Under en heldag får ni, tillsammans med kursledaren 
Susanne Hedman, en genomgång av Agenda 2030. Ni 
diskuterar och får exempel på hur målen kan använ-
das i undervisningen och hur folkhögskolan kan bli en 
aktör tillsammans med andra för Agenda 2030. 
Folkhögskolans roll
Folkhögskolorna har en stor fördel! Med vår kurs-
planefrihet och vana vid ämnesöverskridande tema-
studier kan vi ligga i framkant när det gäller att inte-
grera Agendans breda syn på hållbarhet, såväl lokalt 
som globalt, i undervisningen. Vi kan också bredda 
det utåtriktade samarbetet med andra aktörer. Detta 
kan leda till ny kursverksamhet, nya uppdrag och nya 
samarbeten.

Kostnad
Kursen subventioneras av FSO men folkhögskolan 
betalar 5000 kronor plus resa, mat och eventuell 
övernattning för kursledaren. Det går förstås bra att 
gå ihop flera skolor och ha kursen gemensamt.

Mer information
Läs mer om Agenda 2030 och kursledaren Susanne 
Hedman på nästa sida.
Anmälan
Anmälan till lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.
se senast 15 februari 2019 för vårens tillfällen och 15 
september för hösten. Först till kvarn!

Frågor
Lina Remnert
Folkhögskolornas internationella arbete,  
lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se, 08-17 03 91

Sedan hösten 2016 har 70 folkhögskolor fått utbildning om de globala målen för hållbar 
utveckling, Agenda 2030, och hur skolan kan arbeta med dem. Då utbildningarna har varit 
väldigt uppskattade fortsätter FSO under 2019 erbjuda nya tillfällen. Boka en fortbild-
ningsdag om Agenda 2030 till er skola!



Om Agenda 2030
I september 2015 antog världens länder i 
FN:s generalförsamling 17 hållbarhetsmål 
som ska uppnås till 2030. Agenda 2030 tar 
vid efter Millenniemålen. Millenniemålen 
handlade främst om att bekämpa fattigdo-
men i utvecklingsländer medan de nya håll-
barhetsmålen gäller alla länder. De handlar 
lika mycket om de förändringar rika länder 
behöver göra på hemma plan för att jordens 
resurser ska räcka åt alla.

Agenda 2030 i Sverige
I juni i år presenterade regeringen en hand-
lingsplan för genomförandet av Agenda 
2030 i Sverige 2018-2020. Där konstateras 
bland annat att: ”Nyckeln till ett framgångs-
rikt genomförande av agendan är att det i 
samhället finns en bred delaktighet i om-
ställningen.” Tyvärr finns inga riktade resur-
ser varken för kompetensutveckling eller 
en nationell folkbildningskampanj, men re-
geringen noterar att: ”Folkbildningen be-
driver ett ambitiöst arbete när det gäller 
att sprida kunskap om Agenda 2030.” Folk-
högskolorna fortsätter detta arbete och 
hoppas på en mer framskjutande roll i nästa 
handlingsplan.

Kursledaren Susanne Hedman
Susanne Hedman är folkhögskollärare och hållbar-
hetspedagog.
Susanne har över 35 års erfarenhet som lärare och 
föreläsare inom ämnesområden som rör globala 
hållbarhetsfrågor.
Efter att ha undervisat i samhällsekonomi bland 
annat vid Göteborgs Universitet, utbildade hon sig 
till folkhögskollärare och var under åren 1993-2013 
ansvarig för Färnebo folkhögskolas verksamhet i 
Göteborg. Globala rättvisefrågor stod i centrum 
för kurserna.  Sedan dess har hon arbetat med fortbildningar kring hållbar utveckling och 
Agenda 2030 för lärare och personal på landets folkhögskolor samt för andra organisatio-
ner och nätverk.
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