
Distanskurs: Samhällsentreprenör

Välkommen till kursen!

Vi ser fram emot ett inspirerande år tillsammans.

Planeringen för kursens första modul finns online under Modul 1 och sidan 
"Planering". 
http://www.samhallsentreprenor.glokala.se/modul-1/planering-modul-1/
Vi kommer veckovis att presentera material, uppgifter och läshänvisningar. Under 
sidan "16 augusti" kan du ta del av materialet för kursens första vecka. Du väljer 
själv vilka tider du vill studera. De två spår vi växlar mellan för veckorna är 
Samhällsentreprenörskap (SHE) och Projektledning.

En presentation från oss som håller i kursen kommer idag under Allmän kursinfo 
och "Lärare". http://www.samhallsentreprenor.glokala.se/kursinfo/larare/

Kurslitteratur
Den litteratur vi utgår ifrån finns under Modul 1 och "Studiematerial”.
http://www.samhallsentreprenor.glokala.se/modul-1/studiematerial-modul-1/ 
Antologin ”Samhällets entreprenörer” laddar du ner som pdf.
Boken ”Publikt entreprenörskap. Det marginella görs centralt.” delar vi ut under det 
kommande internatet, utan kostnad. Om du inte kommer ha möjlighet att delta 
skickar vi den istället via post.

Personbevis
Folkhögskolan behöver ett personbevis från alla deltagare, senast 17 september. 
Du beställer eller skriver ut ett personbevis för studier via skatteverkets hemsida:
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/personbevis.4.18e1b10334ebe8
bc80003671.html
Skicka det sedan med post till:
Glokala Folkhögskolan, Box 8147, 200 41 Malmö
Eller via mail till: Besima Tabak, besima.tabak.glokala@folkbildning.net 

CSN/studiemedel
Om du söker studiemedel/bidrag för kursen: När kursen har startat behöver du 
själv lämna en studieförsäkran till CSN. Har du några frågor om CSN/studiemedel 
får du gärna ta kontakt med August eller ta direkt kontakt med Besima Tabak som 
arbetar med dessa frågor på folkhögskolan. 
Besima Tabak, besima.tabak.glokala@folkbildning.net, 040-642 47 10 
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Tekniskt stöd under kursen
I flera av kursens moment kommer det att finnas möjligheter att använda olika 
uttryckssätt. Om du i samband med detta eller inom ramen för pågående 
projekt/verksamheter har behov av teknisk utrustning har vi som ambition att 
försöka hjälpa till från folkhögskolan i den mån vi har resurser. Det kan handla om 
digitalkamera, ljudinspelare, videokamera, scanning av bildmaterial med mera.

Förväntningar på dig som deltagare
En viktig utgångspunkt för kursen är att ta vara på alla de tankar och kunskaper vi 
har gemensamt. En förutsättning för en givande kurs är då att du under året är med 
och delar dina tankar och erfarenheter. I flera uppgifter under året ingår det att ge 
respons till de andra deltagarna, något som både är lärorikt och väcker nya 
perspektiv. För att genomföra folkhögskolekursen i sin helhet är du med och 
genomför samtliga uppgifter under kursen.
Högskolemomentet som ingår i kursen, Introduktion till projektledning, finns 
beskriven i en separat presentation, "Om högskoledelen".

Gemensam dag med Glokala Folkhögskolan 17 augusti
Möjlighet för er som bor i Malmö med omnejd, Glokala folkhögskolan arrangerar en 
festivaldag på Sofielunds Folkets Hus för alla nya kursdeltagare. Välkommen om du 
har möjlighet!
17 augusti kl 9 - 14, Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16 i Malmö: En dag för 
Glokalas alla kurser, samt lärare och personal. Lär känna de andra kurserna! Scen 
med musik, många olika föreningar visar upp sig och specialsnitslad tipsrunda. 
Lunch serveras.

Diskussionsforum - Frågor och funderingar
Kontakta oss gärna via diskussionsforumet på kursens interna forum om du har 
frågor eller funderingar så här i kursstarten. I många fall är det säkert fler som 
funderar kring samma frågor.
http://webzone.ts.mah.se/projects/glok_she_10_11/

Hälsningar,

August och Fredrik

Kontaktinformation

August Nilsson Fredrik Björk
Mobil: +46 736 98 25 57 Mobil: +46 709 25 29 54
Email: august@glokala.se Email: fredrik.bjork@mah.se 
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