
Klart vi kan påvirke!
Elevseminar // Internasjonalt seminar for ansatte

22. – 24. november 2021 // Jeløy

ELEVSEMINAR:
#Globalt medborgerskap 
#Systemforståelse 
#Globalvettreglene
#Faglig påfyll
#Changemaker-metoden
#Påvirkningsarbeid
#Kreativitet
#Samarbeid
#Aksjon
#Klart vi kan påvirke!

//

SEMINAR FOR ANSATTE:
#Globalt medborgerskap
#Globalt engasjement i en 
verden i forandring
#Globalvettreglene
#Faglig påfyll
#Fra individ til system
#Erfaringsdeling
#Ny inspirasjon!
#Visjon 2030 for 
folkehøgskolenes globale 
engasjement!



Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) 
har den glede å kunne invitere til parallelle 
seminarer for elever og ansatte om 
GLOBALT MEDBORGERSKAP

Tid: 22. – 24. november 2021
kl. 14:30, 22. november -
kl. 13:00 ,24. november 

Sted: Jeløy kurssenter
Målgruppe: Elever og lærere/ansatte 

som er opptatt av globalt 
engasjement, solidaritet, 
miljø og utvikling.

Pris: kr. 1000,- pr. person for 
elevseminar (dobbelt/trippelrom)
kr. 3200,- pr. person for 
internasjonalt seminar 
for ansatte (enkeltrom)

*Deltakerne  dekker selv reise. Vi reiser samlet til Oslo 
og avslutter med en aksjon i  Oslo siste dag. 

*Vi har plass til 50 elevdeltakere og 20 ansatte, og 
først til mølla-prinsippet gjelder. 
Det er mulig å melde på hele linjer dersom antall elever 
ikke overstiger 10 personer. 

Elevseminar:
Klart vi kan påvirke!
• Bli-kjent aktiviteter
• Presentasjon av Changemaker 
• Foredrag om kapitalflukt
• Globalvettreglene
• Skattespillet
• Innføring i Changemaker-metoden
• Kampanjeworkshop
• Verdens beste nyheter 
• Klart vi kan påvirke-aksjon!

Internasjonalt seminar for ansatte:
Globalt medborgerskap i 2021
• Globalt engasjement i en verden i forandring
• Erfaringsutveksling 
• Faglig påfyll – foredrag
• Globalvettreglene: fra individ til systemforståelse
• Ny inspirasjon!
• Hvor går solidaritetslinjene?
• Visjon 2030 for folkehøgskolenes globale engasjement!
• Klart vi kan påvirke-aksjon

Detaljert program kommer. Følg lenke for påmelding til seminarene: https://forms.gle/e9kSE3BLQK5SkCY88 Påmeldingen er bindende.
For påmelding av større elevgruppe; send fullt navn, romfordeling og diettbehov til brita@folkehogskole.no. Påmeldingsfrist: 18. oktober.

https://forms.gle/e9kSE3BLQK5SkCY88
mailto:brita@folkehogskole.no
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