STRATEGI FOR INTERNASJONALT UTVALG
2007-2010
Godkjent av Folkehøgskolerådet 20. februar 2006

Vår visjon
Global rettferdighet

Målsetting
Folkehøgskolen skal gjennom informasjons- og opplysningsarbeid om nord/sør-forhold og utviklingssamarbeid
bidra til å endre holdninger, handlinger og politikk i Nord med sikte på å skape en mer rettferdig verden.
Verden preges i dag av store, globale miljø- og utviklingsproblemer, ulikhet og urettferdighet. Gjennom informasjonsog opplysningsarbeid ønsker IU å bidra til økt kunnskap, engasjement og innsats, ikke minst i de rike landene i Nord,
for å finne løsninger på verdenssamfunnets utfordringer.
Informasjon i Nord er preget av Nords perspektiver og gir ofte forenklede og stereotype bilder av Sør. Godt
informasjonsarbeid krever brede og alternative framstillinger. For å sikre nyansert og omfattende kunnskap om Nord/
Sør-relasjoner er det behov for å formidle Sørs erfaringer med Nords politikk og holdninger og å fremme kunnskap
om og forståelse for Sørs perspektiver i Nord.

Våre strategiske målområder
1. Informasjons- og opplysningsarbeid om nord/sør-forhold og utviklingssamarbeid.
Videreføre og videreutvikle informasjonstiltakene i folkehøgskolen.
2. Utvikling av nye informasjonsmetoder
Videreutvikle, igangsette og koordinere nye informasjonsmetoder
3. Egne informasjonstiltak
Gjennomføre nye informasjonstiltak i folkehøgskolen
4. Samarbeidet med Sør
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1) Informasjons-og opplysningsarbeid om nord/sør-og utviklingssamarbeid
Hovedutfordring:

En hovedutfordring i strategiperioden vil være å videreføre opplysningsarbeidet i folkehøgskolen og
utvikle et evalueringssystem som sikrer en videreutvikling av informasjonstiltakene.
Målgruppe: Folkehøgskolene

Strategisk mål 1.1:
Utvikle et evalueringssystem som sikrer videreutvikling av informasjons- og opplysningsarbeidet om nord/
sør-forhold i folkehøgskolen.
Virkemidler/tiltak:
- Utvikle en ny modell for evaluering av informasjonstiltakene
- Delta i utviklingen av: ”Peer reviews”.
Strategisk mål 1.2:
Videreutvikle administrative modeller for forvaltning av informasjonsstøtten
Virkemidler/tiltak:
- Utarbeide nye rutiner for tildeling av informasjonsmidler.
- Utarbeide et nytt elektronisk rapportskjema

2) Nye informasjonsmetoder
Hovedutfordring/er:
Hovedutfordringen vil være å motivere skolene til å ta i bruk nye metoder i opplysningsarbeidet om nord/
sør- forhold og utviklingssamarbeid.
Målgrupper: Folkehøgskolen, skolenes nærmiljø og de videregående skolene
Strategisk mål 2.1:
Videreutvikle Pedagogikk for de rike og markedsføre metoden i skoleverket
Virkemidler/tiltak:
- Utvikle ulike PfR-pakker
- Samarbeid med videregående skole gjennom operasjon dagsverk
- Oppfølging av skoleprosjekt 2006
- Skolebesøk og foredragsvirksomhet
Strategisk mål 2.2:
Utvikle en global folkeopplysningspedagogikk
Virkemidler/tiltak:
-

Nettverkssamarbeid med Nordisk folkehøgskoleråd
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3) Egne informasjonstiltak
Hovedutfordring/er:
IU ønsker å igangsette egne informasjonstiltak rettet mot de tilsatte i folkehøgskolen. Hovedutfordringen vil
være å skaffe ressurser til dette arbeidet.
Målgrupper:
Tilsatte i folkehøgskolen

Strategisk mål 3.1:
Gjennomføre egne og nye informasjonstiltak i folkehøgskolen
Virkemidler/tiltak:
- Arrangere et årlig internasjonalt seminar
- Seminartilbud tilenkeltskoler
- Regionale møter om nord/sør-forhold og utviklingssamarbeid

Strategisk mål 3.2:
Videreutvikle IU sine nettsider som en sentral nettressurs for Nord/Sør-interesserte i
folkehøgskolen
Virkemidler/tiltak:
- Utvikle et nytt nettsted
- Avsette ressurser til ”nettredaktør”
- Videreutvikle nettverket til de internasjonale kontaktene

4) Internasjonalt samarbeid
Hovedutfordring/er:
En hovedutfordring vil være å utforme og utvikle gode partnerskapsrelasjoner og annen kontakt med enkeltpersoner/
organisasjoner i Sør.

Målgrupper:
IU sine kontakter i Sør

Strategisk mål 4.1:
Å styrke det internasjonale samarbeidet om opplysningsarbeid med Sør
Virkemidler/tiltak:
-

Videreutvikle IU sitt informasjonsfaglige nettverksamarbeide med representanter i Sør.
Videreutvikle IU sitt pedagogiske nettverksamarbeide etter Verdenskonferansen i Tanzania.
Kontakt med innvandrergrupper i Norge

Ressurser
Denne strategien forutsetter at IU får midler til å tilsette en person i full stilling.
Folkehøgskolerådet har i skoleåret 2005/06 erfaringer for at en slik stilling er avgjørende for kvaliteten på og
utviklingen av informasjons og opplysningsarbeidet om nord/sør-forhold i folkehøgskolen.
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Forventede resultater
Ut fra vår strategiplan håper vi at vi i perioden kan se følgende resultater:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

At opplysningsarbeidet om nord/sør-forhold og utviklingssamarbeid har blitt bedre forankret i folkehøgskolen.
At folkehøgskolen har et evalueringssystem som sikrer videreutvikling av opplysningsarbeidet
At opplysningsarbeidet i økende grad gjenspeiler sør-perspektiver og synspunkter fra Sør.
At metodene fra Pedagogikk for de rike brukes i og utenfor folkehøgskolen
At IU sine nettsider er en sentral nettressurs for nord/sør-interesserte i folkehøgskolen
At folkehøgskolen har en sentral rolle i opplysningsarbeidet om nord/sør-forhold og utviklingssamarbeid i
Norge.
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