INTERNASJONALT SEMINAR 19-20 SEPTEMBER 2013

«Global læring i folkehøgskolen»

Torsdag 19.09.13
12:00-13:00: Lunsj
13:00-13:30:

Velkommen
ved Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU)

13:30-15:30:

Interaktiv refleksjon
ved Kristian Nødtvedt Knudsen, stipendiat ved program for lærerutdanning
på Norges teknisk - naturvitenskaplige universitet (NTNU).
Kristian er en danske som forvillet seg til de norske fjellene, hvor han tok en
master i dramapedagogikk på Høgskolen i Bergen. Før Kristian ble ansatt
som stipendiat i Trondheim arbeidet han som freelancer, og jobbet blant
annet som regissør, kursholder og utøvende improvisator. Kristian vil
introdusere oss til metoden «interaktiv refleksjon» og hvordan denne kan
brukes i undervisning om globale tema.

15:30-16:00:

Kaffe/te med noe attåt

16:00-18:00:

Undervisningsopplegg
om globale tema
Hvilke globale tema undervises det i på
folkehøgskolen og hvordan tas temaene
opp? Deltakernes medbrakte eksempler på
gode deltakende undervisningsopplegg
presenteres og prøves.

18:30-19:30:

Middag

20:00-21:00:

Konsert med Jazzlinja på Sund folkehøgskole
Årets jazzlinje på Sund folkehøgskole holder sin første konsert.

21:00-23:00:

Kveldskafe
Markering av IUs 30 års jubileum, internasjonal quiz og mange gode samtaler!
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Fredag 20.09.13
08:00-09:00: Frokost
09:00-09:15:

Morgensamling
ved Morten Almaas, Sund folkehøgskole.

09:15-10:30:

Undervisningsopplegg om globale tema fortsetter
Vi fortsetter presentasjon av deltakende undervisningsopplegg. Økten
oppsummeres med å kartlegge noen suksessfaktorer for gode deltakende
undervisningsopplegg.

10:30-11:00:

Kaffe/te med noe attåt

11:00-11:45:

Tips og råd
Erfaringsutveksling om gode
foredragsholdere, interessante
organisasjoner, steder å besøke,
gode nettsider etc. Deltakerne har
med seg kontaktinformasjon og
tips.

11:45-12:30:

Ressursbank
Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) har en nettbasert ressursbank som er
under utvikling. Hvilke tema trenger vi flere undervisningsopplegg på? Hvilken
annen informasjon bør være på en slik ressursbank? Deltakerne kommer med
innspill til utforming og innhold av ressursbank på globale tema.

12:30-13:30:

Lunsj

13:30:

Avreise
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Seminaret holdes på Sund folkehøgskole
Adresse: Sund folkehøgskole, Flagvegen 95, 7670 Inderøy
Telefon: 74 12 49 00
Nettside: www.sundfhs.no
Bil: Veibeskrivelse: www.sundfhs.no/om-skolen/hvor-ligger-skolen
Tog: Stopp i Røra: www.nsb.no, videre med taxi til skolen (6km)
Fly: Værnes Flyplass: www.avinor.no/lufthavn/trondheim
Taxi: Fornes taxi, telefon: 917 53 000.
Felles transport fra Røra togstasjon til Sund folkehøgskole med ankomst tog
torsdag 19. september kl. 11:00 og 12:00. Retur til Røra med togavgang 13:44
fredag 20. september. NB: Meld fra til brita@folkehogskole.no innen 15. september
om du ønsker å være med i felles transporten.
Vi ønsker ansatte i folkehøgskolen velkommen til to inspirerende og interessante
dager!
Hilsen

Anders Hals (Sund fhs), Ato Owusu-Addo (Borgund fhs), Karine Risnes (Ringerike fhs)
og Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet)
Kontaktperson: Brita Phuthi e-post: brita@folkehogskole.no,
Telefon: 22 47 43 18, mobil: 97 79 81 31.
Påmelding innen 10. september 2013 til brita@folkehogskole.no

Arrangementet støttes av Norad og Folkehøgskolerådet
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