
Agenda 2030 på schemat
- Hur kan folkhögskolorna arbeta vidare tillsammans?

Konferens för folkhögskolor den 26 november

Den 26 november anordnar FSO för andra gången en endagskonferens om de globala målen. Under da-
gen uppdateras vi om vad som händer kring Agenda 2030 och utvecklingen i världen. Dessutom utbyter 
vi erfarenheter och diskuterar hur folkhögskolorna kan bli en viktig aktör i arbetet för en hållbar värld. 
Du som jobbar på folkhögskola och vill arbeta vidare med dessa frågor är varmt välkommen att delta!

Tid: 26 november klockan 9-16
Plats: Bolindersalen, Bolinders plan 1, Stockholm

Program
Under dagen får vi uppdatera oss om vad som 
händer med Agenda 2030 i Sverige och påfyllning 
i den pedagogiska verktygslådan när vi ska förkla-
ra världen och de utmaningar vi står inför. Dess-
utom byter vi erfarenheter från den egna skolan. 

Föreläsningar
Sveriges arbete med Agenda 2030 
Katarina Sundberg är Agenda 2030-delegatio-
nens huvudsekreterare. Vi får ta del av delegatio-
nens bild av den handlingsplan för Agenda 2030 
som regeringen nyligen presenterade. Dessutom 
berättar Katarina om delegationens och reger-
ingens arbete med de globala målen hittills, hur 
arbetet utvecklats och vad delegationen vill un-
derstryka framöver.

Gapminder: Behovet av att förstå vår värld
Olof Gränström arbetar med utbildning och ut-
veckling på Gapminder. Han föreläser om utveck-
lingen i världen och hur vi kan röra oss mot en 
faktabaserad världsbild. Olof presenterar peda-
gogiska verktyg för att göra världen begriplig för 
andra och diskuterar kritiskt tänkande och för-
mågan att resonera med stöd av fakta.

Anmälan och information
Vi välkomnar i nuläget 1-2 personer per folkhög-
skola. Kostnad för konferensen är 500 kr/person.
Anmäl dig här senast 31/10.
För mer information, kontakta Caroline Anders-
son på caroline.andersson@sverigesfolkhogsko-
lor.se, 08-170391.
Antalet platser är begränsat. Först till kvarn!
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09.00
Kaffe, smörgås och registrering

09.30 – 10.30 
Sveriges arbete med Agenda 2030
Katarina Sundberg, Agenda 2030-delegationens 
huvudsekreterare, kommer berätta om delega-
tionens och regeringens arbete med de globala 
målen hittills, hur arbetet utvecklats under åren 
och vad delegationen vill understryka framöver.

10.30-10.45 
Bikupa

10.45 – 12.00
Gapminder: Behovet av att förstå vår värld
Olof Gränström från Gapminder föreläser om 
utvecklingen i världen och hur vi kan röra oss 
mot en faktabaserad världsbild. Han presenterar 
pedagogiska verktyg för att göra världen be-
griplig för andra och diskuterar kritiskt tänkande 
och förmågan att resonera med stöd av fakta. 

12.00 – 13.00 
Lunch 

13.00 – 13.45
Case från skolorna
Tre skolor presenterar sitt arbete med de globala 
målen.

13.45-14.45
Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte
Hur går vi från hinder till möjligheter? Hur gör vi 
utmaningarna till något användbart?

14.45 – 15.15
Fika

15.15 – 16.00 
Redovisningar och avslut
Hur går vi vidare tillsammans? Vad gör FSO kring 
Agenda 2030 och hur kan vi använda oss av detta? 

 

Program


