
Dags att folkbilda 
om folkbildning!

Anmälan
Anmälan med namn, adress, person-
nummer och anmälande organisations 
fakturaadress och godkännande till 
www.brunnsvik.se/folkbildningslinjen. 

Anmälan senast 15 februari!

För information kontakta:
Jörgen HammarinBrunnsviks folkhögskola: 
jorgen.hammarin@brunnsvik.se

Bo Ardström, Västerås folkhögskola: 
bo.ardstrom@vfhsk.se 

VUXNAS LÄRANDE
DEMOKRATI

FOLKBILDNING OM 
FOLKBILDNING

BILDNING

FOLKRÖRELSE- 

UTVECKLING



Brunnsviks folkhögskola erbjuder i 
samarbete med Arbetarnas Bildningsför-
bund (ABF) en modern folkbildningslinje. 
Folkbildningslinjen på Brunnsvik är en 
bildningsresa för deltagarna och en 
utvecklingsverkstad för folkrörelser som 
vill vara mer än sammanträdesfören-
ingar. Folkbildning är för oss ett verktyg 
för såväl individers som organisationers 
lärande och förändringsarbete. Folkbild-
ningslinjen (1989 – 2009) återstartade 
2019. Vi tar till vara det bästa av våra 
erfarenheter - in i vår tid.  En ny tid när 
rösträtten firar sina första hundra år 
samtidigt som klyftor och mörka krafter 
utmanar både jämlikhetstanken och 
folkrörelsedemokratin.

För vem?
Folkbildningslinjen vänder sig till folkbild-
ningsengagerade inom ABF och närstå-
ende föreningar. I regel är varje kurs en 
härlig blandning av förtroendevalda och 
anställda från olika folkrörelser, fackliga 
organisationer och ABF. 

Kurstid: 1 april – 20 november. Anmälan 
senast 15 februari 2020.

Folkbildningslinjen 
på Brunnsvik

Innehåll
• Folkbildningens idé och historia 
• Folkrörelseutveckling
• Vuxnas lärande och pedagogik
• Kulturen som medkraft i föreningsliv 

och folkbildning
• En mer deltagande demokrati

Studiematerial är bland annat ABFs folk-
bildarlåda, kompletterat med medverkan 
av gästföreläsare.

Folkbildningslinjen är dessutom en god 
grund för vidare studier om folkbildning 
och vuxnas lärande vid universitet och 
högskolor.

Vi träffas under fyra internat på Brunnsvik:

1. Onsdag – Fredag 1 – 3 april

2. Tisdag – Fredag 12 – 15 maj

3. Tisdag – fredag 18 – 21 augusti

4. Onsdag – Fredag 18 – 20 november

Plats för internaten är Brunnsvik nära 
Ludvika i södra Dalarna, den första  
rörelsedrivna folkhögskolan i Sverige. 

Ekonomi
Kurskostnad för mat och logi i enkelrum 
samt studiematerial: 13 750:-/deltagare.

Anmälande organisation står för del-
tagares resekostnader samt eventuella 
förlorade arbetsinkomst.  Brunnsvik står 
för undervisning, studiematerial och 
handledning.

– en bildningsväg för engagerade i fackföreningar, 
folkrörelser och folkbildning.

Närhet och distans
Folkbildningslinjen varvar fysiska träffar 
med distansstudier. Mer intensiva studier 
på Brunnsvik kompletteras av läsning, 
reflektioner och studieuppgifter på 
hemmaplan och på nätet. Deltagarna 
återkopplar teman som tas upp i kursen 
i den egna organisationen. Mellan inter-
naten har deltagarna en regelbunden 
digital kommunikation med handledare 
och kurskamrater. Under mellanliggan-
de studietid får deltagarna frågor att 
reflektera kring och ta reda på mer om. 
På det sättet förenar vi förenings- och 
folkbildningskunskaper med vardagen 
i fack, folkrörelser och folkbildning. Vår 
tids erfarenheter och en fortlöpande om-
världsspaning tar sin plats i kursen! 

Folkbildningslinjen är en distanskurs med 
12 internatdagar. Kursen bedrivs sam-
mantaget på halvfart. 


