
Välkommen till RIO:s 
kongress i Norrköping 
den 10-11 april 2019
Kongressen är förlagd till Louis De Geer Konsert & Kongress och 
genomförs i samverkan med Marieborgs folkhögskola.
Kongressen inleds kl 11 dag ett och avslutas kl 15 dag två.
Varje medlemsskola äger rätt att sända två ombud.
Handlingar sänds ut digitalt fyra veckor före kongressen.



Program
10 april
10:00  Registrering och kaffe

11:00  Kongressinledning – förhandlingar

12:00  Lunch

13:00  Har vi för stor tillit till fakta via sociala media?

Genom sociala nätverk på internet skapas nya ”sanningar” och vi möter bara 
åsikter som liknar våra egna. Hur påverkar det tilliten människor emellan och hur 
påverkar det demokratin?

Per Ödling, professor i telekommunikation, vid Lunds tekniska högskola.

14:30  Kaffe

15:00  Seminarier – du väljer ett vid anmälan 
  Se presentationer av respektive seminarium längre fram.

1. Folkhögskolan i samverkan med kommunen

2. Hur bygger vi bra folkhögskola i filialverksamheten?

3. sverigepratar.se – bryter filterbubblorna

4. Folkbildning som ortens röst?

5. Hur kan en folkhögskola samspela med sin huvudman?

6. Folkhögskolan och deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

16:10  Paus

16:30-17:30 Förhandlingar

18:30  Mingel

19:00  Middag med underhållning i Värmekyrkan

11 april
08:30  Förhandlingar

09:30  Preliminär medverkan av minister

10:15  Kaffe

10:45  Förhandlingar

12:00  Lunch

13:00  Förhandlingar

15:00  Avslutning



Logi
RIO har reserverat ett antal rum utspridda på tre hotell i Norrköping. Hotellen och Louis De 
Geer ligger på gångavstånd från tågstationen. Se karta här.

Kongressombuden bokar och betalar login själva. Hotellrummen är reserverade för RIO:s kon-
gress under en begränsad tid (se info under respektive hotell), så boka gärna i god tid om du 
vill vara säker på att få ett rum. Priserna nedan gäller även om du behöver boka en extra natt i 
samband med kongressen.

Best Western Princess

Telefon: 011- 28 58 40 
Mejl: info@princesshotel.se
Boka rum via mail eller telefon och ange bokningskod ”RIO” vid bokningstillfället

Enkelrum inklusive frukostbuffé 1 100:--

Best Western Princess släpper de rum som ej bokats 9 mars.

Scandic Norrköping City 

Telefon: 011-495 52 00
Mejl: norrkopingcity@scandichotels.com
Boka rum via mail eller telefon och ange bokningskod ”RIO” vid bokningstillfället. 

Enkelrum inklusive frukostbuffé 1 390:-

Scandic släpper de rum som ej bokats 9 mars.

Elite Grand Hotel

Telefon: 011-36 41 00
Boka rum via unik länk här.

Enkelrum inklusive frukostbuffé 1 390:- 

Boka helst före 27 februari. Efter det börjar hotellet släppa ej bokade rum.

Kostnad och anmälan
Kostnad för kongressen är 1690:-

Anmäl dig här senast den 1 mars.

Vid frågor 
...om kongressens program: 
Gerhard Holmgren 
gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se, 070-566 3552

...om det praktiska, som anmälan med mera:  
Katarina Svedberg
katarina.svedberg@sverigesfolkhogskolor.se, 08-17 03 87
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Seminarier 
Du väljer ett seminarium vid anmälan.

1. Folkhögskolan i samverkan med kommunen
De uppdragsutbildningar folkhögskolorna bedriver, som SMF, Etableringskurser och SFI, har inneburit 
att det blivit nödvändigt att utveckla kontaktytorna på kommunal nivå. Ett exempel på samverkan är de 
kommuner i Östergötland som haft dispens för att bedriva språkintroduktion på folkhögskola. Detta 
seminarium belyser hur folkhögskolan kan utveckla sin samverkan med kommunen utifrån erfarenheter 
från Marieborgs samarbete med Norrköpings kommun.

Medverkande: Jerry Wiklund, rektor Marieborgs folkhögskola. Fler medverkande tillkommer.

2. Hur bygger vi bra folkhögskola i filialverksamheten?
De senaste åren har det skett en snabb och omfattande utveckling med filialverksamhet över hela lan-
det. Drivkrafter har bland annat varit samhällsuppdragen och viljan att nå fler målgrupper. Folkhögsko-
lan har blivit relevant för fler och på nya platser. Men vad krävs av en skolledning för att hålla samman 
en folkhögskola och vad innebär det att vara folkhögskola i en filial? Hur byggs en bildningsmiljö som 
stimulerar till möte mellan deltagare och hur kan samarbeten med omgivande samhälle utvecklas?
Medverkande: Tomas Aronsson, skolchef Västerås folkhögskola, AnnaMaria Hedlund, rektor Medlefors 
folkhögskola och Stig Åsbringer, rektor Dalkarså folkhögskola.

3. sverigepratar.se – bryter filterbubblorna
Hat, hot och filterbubblor dominerar debatten i sociala medier idag. Allt fler väljer att inte uttrycka sig 
kring samhällsfrågor av rädsla för följderna. Med hjälp av en framgångsrik holländsk modell för digital 
dialog bryter sverigepratar.se dessa filterbubblor och för den politiska debatten närmare medborgarna. 
I separata och anonyma chatrum får politiska “motståndare” debattera fritt. Det avväpnar nättrollens 
inverkan och ger rum till demokratisk dialog, även på nätet.

Medverkande: Jonas Joelson och Ronny Schueler, ”vi måste prata”-satsningen.

4. Folkbildning som ortens röst?
Många folkhögskolor bedriver idag verksamhet i mer socioekonomiskt utsatta områden. I det här semi-
nariet diskuteras vilken roll folkhögskolan har för de deltagare man möter och vilken roll folkhögskolan 
kan ha för demokrati och social mobilisering. Kan folkbildningen vara en röst för boende i ett utsatt 
område? Referens ges även till en pågående studie om folkbildning i marginaliserade områden som ini-
tierats av Folkbildningsrådet.

Medverkande: Nazem Tahvilzadeh, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan.

5. Hur kan en folkhögskola samspela med sin huvudman?
Folkhögskolans huvudman kan ge tillgång till nätverk på alla nivåer i samhället, en möjlighet till enga-
gemang i civilsamhället och medverkan i demokratiska processer. Men hur nyttjar folkhögskolorna och 
deras huvudmän dessa möjligheter? Hur utvecklas en bra samverkan mellan folkhögskola och huvud-
man? På vilket sätt kan ägare och huvudmän bidra till att utbildningsformen folkhögskola garanteras och 
utvecklas tillsammans med egen proflilering?
Medverkande: Anders A Aronsson, ordförande Tollare folkhögskola och Anne Ludvigsson, ordförande 
Marieborgs folkhögskola.

6. Folkhögskolan och deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
På folkhögskolan möts olika målgrupper, kulturer, livsvillkor och intressen. Idag har var tredje deltagare 
på folkhögskolans Allmänna kurs någon form av funktionsvariation, vilket i sin tur medför särskilda krav 
på pedagogiska och didaktiska ställningstaganden. Vilken betydelse har folkhögskolestudier för en del-
tagare med funktionsnedsättning? Vad blir folkhögskolans bidrag avseende inkludering, välmående och 
resultat och ett socialt sammanhang utifrån den enskildes behov?

Medverkande: Martin Hugo och Joel Hedegaard forskare vid Jönköpings universitet, pedagogiska 
institutionen.


