För mer information om kursen
är du välkommen att kontakta:
Patrik Årman
patrik.arman@brunnsvik.se
070-294 98 04
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Jörgen Hammarin
jorgen.hammarin@abf.se
073-332 70 30
Olof Sand
olof.sand@abf.se
08-613 50 11

Anmälan
För deltagare från ABF organisationen
sker anmälan med namn, adress, personnummer och anmälande organisations godkännande till: Olof Sand ABFs
Förbundsexpedition:
olof.sand@abf.se
Deltagare från övriga organisationer
anmäler sig med samma uppgifter till
Christina Falk-Thomsen Brunnsviks
Folkhögskola:
tinna.falk-thomsen@brunnsvik.se
Sista anmälningsdag: 31/3, 2019

Gör din röst hörd!
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Demokratisera
Demokratin 2019
EN FOLKBILDNINGSLINJE I VÅR TID

Dags att folkbilda
om folkbildning!
Brunnsviks Folkhögskola och Arbetarnas
Bildningsförbund erbjuder en modern
folkbildningslinje som tar tillvara det bästa av våra erfarenheter och kompetenser
och för dem in i en ny tid.
Med denna utbildning vill vi erbjuda en
kompetensförstärkning för en levande
folkrörelsedemokrati.
Folkbildningen verkar i en delvis ny
verklighet med nya målgrupper och
förutsättningar och med ett behov av att
stärka sin identitet och särart.
Rösträtten fyller 100 år samtidigt som vi
kan se att folkrörelsedemokratin hotas
till förmån för ekonomism, professionalisering och elittänkande.
Folkbildningslinjen på Brunnsvik är en
bred folkbildarutbildning och utvecklingsverkstad för folkrörelser som vill
vara mer än sammanträdesföreningar.
Fri folkbildning som vill utmana för en
demokrati som stavas VI!

verktyg för en levande folkrörelsedemokrati behöver finnas i bredare lager än
enbart i våra folkbildningsorganisationer
ABF och Arbetarrörelse-folkhögskolor.
Vi vill befästa Folkbildningen som ett
förhållningssätt och verktyg som genomsyrar våra organisationers tanke- och
arbetssätt som helhet.
Vi tror på folkbildningen som en demokratisk förändringskraft!
Därför är målgruppen för Demokratisera
Demokratin såväl förtroendevalda och
anställda inom ABF och ABFs medlemsorganisationer som lärare i folkhögskola. Tillsammans fördjupar vi kunskaper
och utvecklar relationer vilka i sin tur
skapar nya vägar och samverkansformer.
Vi vill också skapa en plattform för vidare
studier på folkbildningsområdet med
sikte på de kurser som ges vid Linköpings
Universitet.

Omfattning och innehåll
Demokratisera Demokratin är en process
som pågår under perioden maj till
december 2019
Vi varvar fysiska träffar på internat i
den traditionella Brunnsviks miljön och
mellanliggande arbete med träffar på
distans via länk.
Utbildningen leds av erfarna folkbildningspedagoger med bidrag av gästföreläsare.
Den bärande pedagogiska tanken är
Folkbildning om Folkbildning vilket
innebär ett stort mått av delaktighet och
eget arbete från deltagarnas sida.
Rubriker och teman:

Målsättning och målgrupp
Brunnsvik och ABF vill erbjuda fördjupad
folkbildning om folkbildning för en bred
målgrupp inom Arbetarrörelsen och våra
närstående folkrörelser.
Vi tror på att en djupare insikt om
folkbildningens roll och betydelse som

- Folkbildningens idé och historia

Vi träffas under fem internat varav
ett genomförs under ABF-förbundets
forskardygn på Bommersvik och det
avslutande seminariehelg som bygger på
deltagarnas egna arbeten.
Internat 1: 13-16 maj Brunnsvik
Internat 2: 21-23 aug Brunnsvik
Internat 3: 16-18 sep ABFs
Forskardygn Bommersvik
Internat 4: 2-4 okt Brunnsvik
Internat 5: Seminariehelg 6-8 dec
Under mellanliggande perioder genomför du som deltagare eget arbete
kopplat till den egna vardagen vilka följs
upp vid minst en gemensam träff över
nätet under varje period.

- Folkbildningspedagogik och metoder
– Vuxnas lärande

Kursen bedrivs på kvartsfart under
perioden 13/5-8/12

- Demokratisera Demokratin
– demokratisyner och praktiskt demokratiarbete med folkbildningen som
resurs och verktyg

Kurskostnad inkl. kost, logi i enkelrum och material: 14 000 kr

Studiematerial hämtas från ABFs Folkbildarboklåda Folkbildning om Folkbildning

Anmälande organisation står för deltagares resekostnader samt eventuella
förlorade arbetsförtjänst.

