
 

 Verksamhetsplan 2017 
 

FOLAC/ Folkhögskolornas internationella arbete  

Uppdrag:  

Företräda, bevaka och påverka folkhögskolornas förutsättningar och intressen i ett nordiskt, 

europeiskt och internationellt perspektiv.  

Stimulera och stödja folkhögskolornas engagemang och deltagande i nordiskt, EU-relaterat och 

internationellt folkbildningsarbete.  

Främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolor inom dessa verksamhetsfält.  

Detta nås genom att FOLAC:  

• upprätthåller och utvecklar kontakter och samarbete med viktiga aktörer för folkhögskolornas 

internationella och EU-relaterade arbete.  

• tar fram underlag för påverkansarbete gällande folkhögskolornas internationella arbete och arbete 

med hållbar utveckling lokalt, nationellt, europeiskt och globalt.  

• deltar aktivt i Nordiska Folkhögskolerådet (NFR), Europavän Association for Education of Adults 

(EAEA) och International Council of Adult Education (ICAE).  

• fungerar som mötesplats och erbjuder folkhögskolorna möjligheter till samarbete, 

erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling om internationellt arbete och arbete med hållbar 

utveckling. Det sker genom konferenser, nätverksträffar, fortbildning, nyhetsbrev och information via 

socialamedia.  

• synliggör folkhögskolornas internationella arbete för beslutsfattare och allmänhet genom 

medverkan på mässor, konferenser och via nätet.  

• främjar deltagande från svenska folkhögskolor i internationella konferenser och kurser om lärande 

för aktivt medborgarskap.  

• initierar eller deltar i nationella, nordiska, europeiska och globala projekt av strategisk betydelse för 

FOLAC:s uppdrag.  

 

Särskilda insatser 2017  

• FOLAC förankrar och konkretiserar strategin för folkhögskolornas deltagande i arbetet för en 

globalt hållbar utveckling.  

• FOLAC utvecklar dialogen med Forum Syd och andra ramorganisationer om vuxenutbildningens och 

folkbildningens roll i civilsamhällets utvecklingssamarbete och i arbetet med Agenda 2030.  

• FOLAC leder en arbetsgrupp med syfte att göra ett långsiktigt folkhögskolegemensamt program 

inom utvecklingssamarbetet för mål 4 (rätten till utbildning) och mål 5 (jämställdhet) i Agenda 2030. 



• FOLAC erbjuder fortbildningsdagar om hur folkhögskolorna kan arbeta med Agenda 2030 och 

sammanställer goda exempel på vad som görs.  

• FOLAC erbjuder fortbildning om rättighetsbaserat utvecklingssamarbete för folkhögskolepersonal 

företrädesvis genom samarbete med Forum Syd.  

• FOLAC utvecklar en ny kommunikationsstrategi  

• FOLAC samordnar kampanjen ”Glokalt dagsverke – folkhögskolorna bidrar till Agenda 2030”  

 


