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RIO:s nyhetsbrev september 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. 

Utbildningsskulden måste
betalas
Många talar nu om vårdskulden i spåren av corona.
Jag menar att vi också står inför en utbildningsskuld.
Folkhögskolor ställde snabbt om till
distansundervisning. Men det är ingen tvekan om att
våra deltagare har haft det tufft, och saknat den
sociala närvaron på skolan som betyder så mycket.

Vi har också att vänta en utbildningsskuld som följer i
pandemins spår. När arbetslösheten ökar drabbas i
första hand unga med låg utbildning.

Gerhard Holmgren, RIOs
generalsekreterare

Vi på folkhögskolorna vill vara en del av lösningen. Men då krävs rimliga
förutsättningar. Många skolor har det just nu tufft, intäkterna har minskat drastiskt
under pandemin. RIO agerar för bättre ekonomiska villkor för folkhögskolan. Vi
måste alla hjälpas åt att lyfta fram vår viktiga roll i samhället – för våra deltagare i
dag, och i framtiden.

För folkhögskolan är ingen människa hopplös
Folkhögskolan som demokratisk institution – och som möjlighet för människor att

http://gantrack.com/t/pm/3885077836221/


komma vidare i livet. Två skäl till att folkhögskolorna behövs i dag och i framtiden,
menar Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Hans egen
folkhögskoleresa började på Sjövik i Dalarna.

Läs intervju med Anders Lindberg

Anders Lindbergs ledare om folkhögskolan i Aftonbladet 17 maj

Allvarligt ekonomiskt läge på många
folkhögskolor
Coronapandemin har påverkat hela vårt samhälle. Det ekonomiska läget är mycket
allvarligt på många av landets folkhögskolor.
– Det är en exceptionell tid och vi behöver stöd för att klara krisen, säger Elaine
Lindblom, rektor på Karlskoga folkhögskola.

Läs intervjun med Elaine Lindblom

Nya folkhögskoleplatser - här är kurserna!
Folkhögskolorna har fått medel för fler platser på allmän och särskild kurs med
yrkesinriktning under 2020-2021. Bakgrunden är det ökande behovet av utbildning
hos vuxna som behöver komma tillbaks i arbete. Regeringen har gett folkhögskolan
ökade medel för 2000 läsårsplatser. Enligt det preliminära beslutet startar kurser på

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/for-folkhogskolan-ar-ingen-manniska-hopplos/
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/3JnG3A/de-som-behover-oss-mest-blir-farsotens-nasta-offer
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/allvarligt-ekonomiskt-lage-pa-manga-folkhogskolor/


Yrkesförare
– Lastbilsbranschen behöver alltid folk,
och enligt branschorganisationen TYA
kommer det saknas 50 000
lastbilsförare de närmaste tio åren. Det
säger Roger Eriksson, kursansvarig på
den nya yrkesutbildningen ”Yrkesförare
för godstransporter” på Umeå
folkhögskola. 

Läs intervjun här

I de äldres tjänst
Behovet av kompetenshöjande
insatser för personal inom vård och
omsorg är stort. 

 Malmö folkhögskola har startat en ny
yrkesutbildning för att utbilda
certifierade äldreassistenter. Vi
samtalade med Gunilla Strand,
kursansvarig på I de äldres tjänst. 

Läs intervjun här

112 folkhögskolor. Några av de kurser som startar är inom vård och omsorg men
också kurser riktade mot programmering och fastighetsskötsel.

Fokus: möt två av de nya yrkeskurserna

Med mera...
Uppföljning av allmän kurs. SCB har i en rapport undersökt
studiesituationen på allmän kurs och följt upp vad deltagarna gör
efteråt. Till rapporten Uppföljning av Allmän kurs på
folkhögskolan

Komvux förändras. Riksdagen har beslutat om ändringar i
skollagen för den kommunala vuxenutbildningen. De som har
störst behov av komvux ska prioriteras. Vidare är särvux inte
längre en egen skolform utan ingår i komvux. Det nya namnet är
komvux som särskild utbildning. Läs mer om förändringen

Civilsamhället på DN Debatt: Nu skriver vi ett nytt
samhällskontrakt. ”Coronakrisen har visat på en rad brister som
vi behöver tackla gemensamt – idag startar vi därför arbetet med
att utveckla ett nytt samhällskontrakt.” Det skrev företrädare för
fem paraplyorganisationer inom civilsamhället på DN Debatt i
juni. Läs artikeln på nyhetssajten Mynewsdesk

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/umea-folkhogskola-utbildar-framtidens-yrkesforare/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/rios-nyhetsbrev/nyheter/i-de-aldres-tjanst/
https://www.scb.se/contentassets/5b00ab00b3c441628bc2908db8f3537b/uf0549_2020a01_br_a40br2002.pdf
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/forandringar-kring-sarvux?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.mynewsdesk.com/se/socialforum/pressreleases/civilsamhaellet-paa-dn-debatt-nu-skriver-vi-ett-nytt-samhaellskontrakt-3020862?utm_campaign=send_list


Samlad bedömning om folkbildningen. Folkbildningsrådet
lämnar varje år en samlad bedömning till regeringen om
verksamheten i studieförbund och folkhögskolor. Till rapporten
Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets
samlade bedömning 2019.

Stöd för digital vuxenutbildning. Skolforskningsinstitutet har
gjort en översikt om individanpassad vuxenutbildning med stöd
av digitala verktyg. En hjälp för lärare under coronapandemin.

Läs mer på Skolforskningsportalen

Skola hemma. Skola hemma är en portal med stöd för skolan
under coronapandemin. Här kan du bland mycket annat hitta ett
forskarsamtal om elever med funktionsnedsättning i omställning
till onlineundervisning.

Till Skola hemma

Till forskarsamtalet

Vad händer med kulturen? Kulturrådets följer löpande
utveckling på kulturområdet med anledning av Corona. Ett bra
sätt att hålla sig uppdaterad. Till kulturrådet

Vi som gör nyhetsbrevet
Vi som gör det här nyhetsbrevet är Gerhard Holmgren, generalsekreterare för RIO,
Lina Remnert, FSO, Thomas Östlund, journalist och Ambika Hansell Ek,
handläggare RIO. Kontakta gärna oss om du har frågor! 

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
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