
 

Nordisk utbildning i utbildning för hållbar utveckling - Ny kurs år 2016 
 

Något för dig? 

Är du engagerad i folkbildning eller frivilligorganisationer eller verkar du för hållbar utveckling i din skola/utbildningsinstitution, kommun eller 

lokalsamhället? Vill du bidra till att fler människor engagerar sig och behöver inspiration, goda exempel och nya metoder som verktyg? 

 

Vi erbjuder: För andra gången finansierar Nordiska ministerrådetådet  en Nordisk kurs i utbildning för hållbar utveckling inom vuxenutbildning. 

Kursen har plats för totalt 20 deltagare från alla nordiska länder. Du får träffa och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra deltagare som 

har olika bakgrunder och perspektiv, men som på olika sätt verkar för hållbar utveckling. Kursen är uppdelad i fyra samlingar om vardera tre 

dagar, från lunch till lunch. Däremellan arbetar deltagarna med konkreta projekt på hemmaplan. Du får uppleva och lära dig metoder som 

knyter samman teori och praktik. Du får kunskaper, erfarenheter och inspiration från praktiska exempel som du kan ta använda i ditt eget 

projekt som du kopplar till denna utbildning. 

  

Kursen ger 15 högskolepoäng (ECTS). 

Nordiska Ministerrådet finansierar hela utbildningen, förutom resekostnader och din egen tid. Du måste lämna in en väl motiverad ansökan 

senast den 11 december 2015 om du vill delta. Praktiska detaljer och länken till registreringsformuläret finns här: http://nvl.org/hallbar-

utveckling. Ansökningarna kommer att utvärderas under december månad. 

  

Varför en nordisk utbildning? 

Nordiska Ministerrådet har som vision att de nordiska länderna skall bli en ledande region för kunskap och välfärd. Ministerrrådet vill bland 

annat samarbeta för att stärka den nordiska strategi för hållbar utveckling. De nordiska länderna har en lång tradition av förtroendebaserat 

samarbete, och har flera gemensamma värden som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling (Kvalitet og relevans i uddannelser 

og forskning: Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gäller från 2015). 

 

Var så snäll och sprid information om kursen till andra som kan vara intresserade! 
 
Kontaktpersoner:  
Sverige, Finland och Åland: Tove Holm, tove.holm@sykli.fi, +358 50 574 6471 
Danmark, Färöarna och Grönland: Kirsten Paaby, Kirsten@idebanken.no, +47 909 747 88 
Island och Norge: Ellen Stavlund, es@vofo.no, +47 957 930 86   
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