Hållbar utveckling
Kurs i ekologisk, etisk och ekonomisk hållbarhet
centrerad runt FN:s hållbarhetsmål.

En kurs för dig som vill framåt! Som vill hitta utvecklingsmöjligheter inom ditt kompetensområde,
starta ett socialt företag eller upptäcka helt nya intressen. Kursen omfattar stort som smått, från
globens till individens hållbarhet.
Vår Återbildningsbutik är navet I kursen Där
jobbar vi med, praktiskt hantverk, kreativa
tankar och metoder, ekonomiska modeller,
kretslopp och materiallära. Den är ett fönster mot
samhället och ger inspirerande möten mellan
människor. Kursen är ettårig och består av två
delkurser som kompletterar varandra. Du kan
påbörja dina studier på höst- eller vårterminen
och läsa en eller två terminer.
Kursen ger dig handlingsberedskap och verktyg för
inre och yttre hållbarhet som individ samt
praktiska och teoretiska strategier för hur du själv
kan medverka till en utvecklande och stärkande
omställning i samhället. Du kan erhålla behörighet
i Naturkunskap 1b.
Kontakta Helena Eriksson 076-7970513 eller
Martha Magyar 076-7970512 för mer
information.

Ämnesplan
Läsårsövergripande
Vi jobbar med hållbarhet i praktiken på olika nivåer,
från individuella till globala. Vi diskuterar
rättvisefrågor och lär oss om cirkulär ekonomi och
praktiskt återbruk.
Höstterminsfokus
Inre hållbarhet. Människan står i fokus. Vi
granskar fysisk och psykisk hälsa, livsåskådningar,
världssyn och livsstil. Vi försöker finna lösningar
och får bland annat lära oss om cirkulärt mode.
Vårterminsfokus
Yttre hållbarhet. Vi lär oss om kretslopp,
miljöhistoria, global resursfördelning och
klimatförändring och undersöker hur vi bäst gör
omställningar för ett hållbart samhälle.

Kursen riktar sig till dig som vill förkovra dig inom hållbarhet- och kretsloppstänkande,
starta ett social företag, hitta ny värdegrund för ekonomi, materiella ting och dig själv som
individ. eller driva miljöfrågor i samhället och identifiera konkreta omställningsbehov. Till dig
som vill förbereda dig för miljöstudier på högskola eller universitet eller söka visioner för ett nytt
och hållbart samhälle.
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Vadstena folkhögskola
Mötesplats, utbildningsplats och andlig plats

Vadstena folkhögskola har funnits sedan 1945. Svenska kyrkan, Linköpings stift, är huvudman för
skolan. Vi vill att skolan ska vara en mötesplats för människor med olika ålder, bakgrund,
utbildning, erfarenhet och övertygelser. Det respektfulla och förutsättningslösa samtalet betonas
och eftersträvas i all verksamhet på skolan.

En skola för hela människan

Fräscht boende och hemlagad mat

Folkhögskolan erbjuder Dig mer än bara
studier. Du kommer att få lära känna
omgivningarna kring Vadstena och delta i
tema- och aktivitetsdagar. På skolan
förekommer föreläsningar och konserter som
Du kostnadsfritt får ta del av.

Många av våra kursdeltagare väljer att bo på
skolan. Vi erbjuder fräscha enkelrum med
egen dusch och toalett, samt gemensamt
pentry och allrum med TV.

Skolan är en drogfri miljö, där både innehav
och bruk av alkohol och andra droger är
förbjudet

Maten serveras i skolans matsal och är alltid
hemlagad. Måltiderna är betydelsefulla då de
ger tillfälle att umgås på annat sätt än under
lektionerna.

Vadstena folkhögskola välkomnar alla som fyllt 18 år. Kursdeltagarna har möjlighet att få studiemedel.

Kurstider
Höstterminen 2018: 16/8-19/12

Vårterminen 2019: 10/1 - 5/6

Ekonomi
All undervisning är avgiftsfri men läromedel, materialkostnader och en del
studieresor betalas av kursdeltagarna.

Anmälan och ytterligare information finns på www.vadstena.fhsk.se
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