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

RIO:s nyhetsbrev december 2020
Det här nyhetsbrevet går till dig som arbetar på eller har koppling till någon av
landets rörelsefolkhögskolor. Här berättar vi om aktuella frågor och ger
omvärldsbevakning som berör rörelsefolkhögskolornas intressefrågor. 

Vi i folkhögskolan äger vår frihet
Vi i folkhögskolan äger vår frihet. Det säger Ingegerd
Wärnersson från Fridhems folkhögskola, en av fem
aktiva inom folkhögskolan som vi intervjuar i detta
årets sista nyhetsbrev. Hon ser friheten som en
förklaring till folkhögskolans förmåga att ställa om och
hitta smarta lösningar – mitt i en pandemi. 

Jag tror hon har rätt, och tänker att den frihet vi har
inom folkhögskolan gör att kreativitet och nytänkande
kan få spelrum, inte bara i kristider. Sett i det
perspektivet blir inte friheten en lyx att kunna göra lite
som vi vill. Den kommer också med ett ansvar. Gerhard Holmgren, RIOs

generalsekreterare

När friheten och ansvaret hamnar i rätta händer – bland dem som möter deltagare i
vardagen – då blir det ofta bra. På RIO fortsätter vi arbetet med att värna vår frihet
och sprida kunskap om det betydelsefulla som sker i mötet med deltagare på
rörelsefolkhögskolorna. 

God Jul och Gott Nytt År!

Gerhard Holmgren, Generalsekreterare RIO

Fem röster om ett annorlunda år
Vilka är dina tankar om året som gått – och om det som väntar? Vi ställde frågan till
fem personer som är verksamma inom folkhögskolan. ”Chocktillstånd”, ”ett år av
sökande”, ”uppfinningsrikedom” är några av svaren. Läs intervjuerna här

http://gantrack.com/t/pm/4577491241965/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/tankar-om-aret-som-gatt-och-aret-som-kommer/


Många unga i långvarigt
utanförskap
En av tio ungdomar står någon gång under sin
ungdom utanför arbete och utbildning. I
rapporten Ett långvarigt utanförskap följs
70 000 ungdomar som fanns i denna grupp
2004 och fram till de är 29 år gamla. Vad har
hänt under dessa år? Ett resultat är att många
fastnar i ett långvarigt utanförskap, särskilt
unga med psykisk ohälsa. Rapporten är
utgiven av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, MUCF.

Läs rapporten Ett långvarigt utanförskap

Lyssna på Ekoinslag om rapporten

Momskompensation för
rörelsefolkhögskolor
Regioner får ersättning för sina
momskostnader av staten. Detta innebär
ekonomiska fördelar för regionfolkhögskolor
jämfört med rörelsefolkhögskolor.
Folkbildningsrådet har nu beslutat om ett nytt
system för att jämna ut dessa skillnader,
genom ett extra bidrag baserat på antal
deltagarveckor. Systemet börjar införas 2021.

Läs mer hos Folkbildningsrådet

Med mera...

Antologi om demokratiska samtal. Desinformation och näthat
är aktuella fenomen i vår tid. Läs om detta i en ny antologi där ett
tiotal skribenter medverkar. Utgiven av kommittén Det
demokratiska samtalet. demokratiskasamtalet.se

Antologin Det demokratiska samtalet i en digital tid

En demokrati för alla? Så heter en ny rapport som samlat
mängder av siffror om deltagande i demokratin och engagemang
i samhället i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

Läs rapporten hos Delegationen mot segregation, Delmos

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ett_langvarigt_utanforskap_tillganglighetsanpassad.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7614558&utm_source=Forums+nyhetsbrev&utm_campaign=2b6bf5d7b4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_02_27&utm_medium=email&utm_term=0_13d0b1b058-2b6bf5d7b4-39130981
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/nu-infors-momskompensation-for-rorelseagda-folkhogskolor/
https://demokratiskasamtalet.se/
https://demokratiskasamtalet.se/media/uploads/det_demokratiska_samtalet_i_en_digital_tid.pdf
https://www.delmos.se/wp-content/uploads/2020/03/en_demokrati_for_alla_tillganglig.pdf


Tio ungdomsorganisationer mötte den 25 november miljö- och
klimatminister Isabella Lövin och gav inspel till regeringen om
klimatpolitik och konsumtion. Mer om mötet här

Kulturskola i samverkan. Nio av tio kulturskolechefer vill
utveckla samverkan med skolan, samtidigt som sju av tio
upplever hinder. Det visar den nya rapporten Kulturskola i
samverkan från Kulturskolecentrum.

Läs mer och ladda ner rapporten på Kulturrådet

ForskarartikelnEquity and social justice for whom and by whom
in contemporary Swedish higher and adult education sätter fokus
på situationen på nyanlända och personer med
funktionsnedsättning. Till artikeln på Encell

Kolla in Nysta. Nätverket Nysta är civilsamhällets svar på hur vi
bygger ett bättre Sverige. RIO deltar via sitt medlemskap i Forum
– idéburna organisationer med social inriktning.

Mer info på Nystas hemsida

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.regeringen.se/artiklar/2020/12/ungdomsorganisationer-gav-inspel-till-regeringen-om-klimatpolitik-konsumtion-och-hognivamote-om-miljon/?utm_source=Forums+nyhetsbrev&utm_campaign=2b6bf5d7b4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_02_27&utm_medium=email&utm_term=0_13d0b1b058-2b6bf5d7b4-39130981
https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/nyheter/2020/ny-rapport-utveckla-samverkan-mellan-kulturskola-och-skola/?utm_campaign=december-2020&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=kur
https://ju.se/center/encell/nyheter/nyheter/2020-12-07-jamlikhet-och-social-rattvisa-pa-hogskolor-och-folkhogskolor.html?fbclid=IwAR1XoGuBhzXtpjoxGE4gk9pXuPk0AVySaph-Q1PZVpOyFs5yCodka1zyD3A
https://nysta.nu/om-nysta
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev
https://www.facebook.com/sverigesfolkhogskolor/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/
http://gantrack.com/subscription/unsubscribe/

