
Distanskurs: Samhällsentreprenör

Internat 1: 6-7 september, Malmö

Hej!

Hoppas ni har kommit igång och hittat er tillrätta bland videos och texter. Nu är det 
snart dags att träffas för det första internatet, här följer lite mer info och ett 
översiktligt schema.

Anmäl dig till internatet
Meddela oss din medverkan senast torsdag 2 sept. Maila till: august@glokala.se 

Resa till Malmö 
För längre resor ger vi ett stöd för kostnaderna upp till 500 kr, mot kvitto/biljetter.

Boende
Ordnas på egen hand. Ett alternativ till vänner eller kontakter kan vara 
Turistföreningens vandrarhem i city:
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Skane/Vandrarhem
/STF-Vandrarhem-MalmoCity/

Mat under dagarna
Var och en står själv för mat under dagarna. Ta med lite pengar för att handla lunch 
eller egen matsäck. Måndag kväll bjuder vi in till frivillig gemensam middag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preliminär översikt för dagarna

Vi träffas på Sofielunds Folkets Hus, adress:
Sofielunds Folkets Hus / Glokala Folkhögskolan, Rolfsgatan 16, 214 34 Malmö

Från Malmö central går buss 35 som stannar precis utanför skolan, hållplats 
"Malmö Rolfsgatan". För tider: http://www.skanetrafiken.se/
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Dag 1: 6 september
Samling i Sofielunds Folkets Hus, sal 17. 

9.00 – 9.20 Välkomna - introduktion till dagarna
9.20 – 9.40 Paus
9.40 – 11.40 Utforskande av samarbete i gruppen genom övningar med 

dramapedagogen Nina Björk
11.40 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.00 Projektskisser. Arbete i mindre grupper, diskussion och 

feedback.
16.00 – 17.00 Visit hos Watch it!, ungdomsdemokrati-projekt
17.00 – 19.00 Middag på Möllevången (frivilligt)

Dag 2: 7 september
Samling i Sofielunds Folkets Hus, sal 17.

9.00 – 9.15 Välkomna - dagens program
9.15 – 10.00 Inbjuden gäst: Ivar Scotte, om frivillig.se, Centrum för Publikt 

Entreprenörskap och konferenstips
10.00 – 10.20 Paus - fika
10.20 – 12.00 Presentation kring Modul 1 och uppgift 3.

Kompetenser i gruppen. Förväntningar på kursen.
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Studiebesök på kulturhuset Kontrapunkt
15.00 – 16.00 Summering av dagarna, reflektion och framåtblickande.

Meddela oss din medverkan senast torsdag 2 september till august@glokala.se 

Skriv gärna om du har några frågor inför internatet!

Hälsningar,

August och Fredrik

Kontaktinformation

August Nilsson
Mobil: +46 736 98 25 57
Email: august@glokala.se
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