
RIO:s nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

RIO:s nyhetsbrev april 2020
Det här nyhetsbrevet går till dig som arbetar på eller har koppling till någon av
landets rörelsefolkhögskolor. I det här numret fokuserar vi på folkhögskolornas
situation med anledning av Coronaviruset. 

Styrka i en tid av kris
Coronakrisen skakar om hela samhället. Jag
har de senaste dagarna tagit del av flera
berättelser om hur lärare, skolledare och
annan personal genom kreativitet och
idérikedom funnit lösningar som möjliggör att
deltagarna får fortsatt undervisning. Här visas
prov på den flexibilitet och snabbhet som
folkhögskolorna besitter. Det är glädjande att
se detta engagemang. Att vi inte låter oss
lamslås i en tid som präglas av så mycket
osäkerhet. Det skriver Gerhard Holmgren,
generalsekreterare för RIO. 

Läs hela texten på sverigesfolkhogskolor.se
Gerhard Holmgren, RIOs

generalsekreterare

http://gantrack.com/t/pm/2980223421114/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/engagemang-och-styrka--i-en-tid-av-kris/


Länkar och tips för distansundervisning
Coronasituationen påverkar alla i folkhögskolan. På sverigesfolkhogskolor.se finns
uppdaterad och användbar information, bland annat om distansundervisning och
distansarbete.

På RIOs sida samlar vi information som specifikt rör rörelsefolkhögskolornas
verksamhet, med koppling till corona.

"Coronapandemin kan leda till positiv klimatomställning"

http://www.sverigesfolkhogskolor.se/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rio-fragor-i-coronatid/


Petra Fasth, Stensund

Det oförutsägbara går att
hantera
– Vi ställde om snabbt och i stort sett
det har funkat bra. Det säger Petra
Fasth, rektor på Stensunds
folkhögskola. För deltagare som
behöver extra stöd erbjuds
promenader med en lärare. 

Läs hela intervjun här.

Mikael Lindgren, Hjälmared

Med fokus på deltagarnas
bästa
En kamp för vissa deltagare. För andra
en möjlighet att kliva fram och ta större
plats. Övergången till
distansundervisning har lett till tankar
inför framtiden för Mikael Lindgren,
rektor på Hjälmareds folkhögskola.

Läs hela intervjun här.

Folkbildningen kan få viktig roll för omställning efter Coronapandemin, säger Gösta
Vestlund, 106 år och en av folkbildningens pionjärer. 

– Den aktuella coronasituationen kommer att vara besvärlig för många deltagare på
folkhögskolorna men de kommer också att få nya erfarenheter, och lära sig att
jobba på ett sätt som de inte hade gjort annars. Så den här situationen kan också
föra med sig positiva och nya lärdomar.

Läs intervjun med Gösta Vestlund

Två rektorer om skolornas situation under Coronapandemin

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/tva-rektorers-tankar-om-skolans-arbete-under-coronatiden/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/tva-rektorers-tankar-om-skolans-arbete-under-coronatiden/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/coronapandemin-kan-leda-till-positiv-klimatomstallning/


Krispaket för jobb och omställning ger fler platser på
folkhögskolorna
Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare åtgärder för att mildra de
ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Det innebär drygt 100 miljoner till
bland annat nya platser på folkhögskola  och en satsning på distanskurser hos
studieförbunden. För folkhögskolornas del motsvarar det cirka 500 årsplatser på
folkhögskolans allmänna kurs, samt yrkesutbildningar på gymnasial och
eftergymnasial nivå. Läs mer hos Folkbildningsrådet

 Med mera …
För arbetsgivare – nyheter med anledning av corona. Regeringen har
föreslaget en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den
allmänna löneavgiften. Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april. Uppdaterad
information finns på skatteverket.se och regeringen.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten, specifik information om
distansstudier för personer med läs- och skrivsvårigheter. Länk till SPSM

Allmän kurs i utveckling kommer tillbaka. Allmän kurs i utveckling anordnas
återigen under 2020/2021. Är du lärare på Allmän kurs och har arbetat på
folkhögskolan i minst två år? Nu finns möjlighet att göra en intresseanmälan till
denna unika fortbildning via sverigesfolkhogskolor.se. Läs mer

Under namnet Garanterat bra böcker satsar nu Kulturrådet på att lyfta de
litteraturstödda böckerna på biblioteken runt om i Sverige. Läs mer om
Garanterat bra böcker

Ny rapport om ungas fritid. Rapporten Unga har rätt till en meningsfull fritid –
tillgång, trygghet och hinder från MUCF presenterar aktuella siffror och analyser
om ungdomars fritid. Ladda ner rapporten här.

Om lärarassistenter. Skolverket har haft i uppdrag om att ta fram stödmaterial
för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta
lärare. Här redovisas uppdraget

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/satsning-pa-folkbildningen-i-nytt-krispaket/
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/las--och-skrivsvarigheter-och-undervisning-pa-distans/
http://www.sverigesfolkhogskolor.se/allmankursiutveckling
https://www.kulturradet.se/i-fokus/lasframjande/garanterat-bra-bocker/
https://www.mucf.se/publikationer/ungas-ratt-till-en-meningsfull-fritid-tillgang-trygghet-och-hinder
https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2020/uppdrag-om-stodmaterial-till-lararassistenter-m.fl.-i-syfte-att-avlasta-larare?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev


Bli prenumerant

Prenumerera på nyhetsbrevet

Du får det här brevet för att du arbetar på, eller på annat sätt har koppling till, någon av landets alla
rörelsefolkhögskolor. Vill du inte få liknande brev i framtiden? Klicka här

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev
https://www.facebook.com/sverigesfolkhogskolor/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/
http://gantrack.com/subscription/unsubscribe/

