Kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor

Det här är ett nyhetsbrev från Folkhögskolornas serviceorganisation. Vi består av
Folkhögskolornas informationstjänst, Folkbildningsnätet och FOLAC. Här berättar
vi om senaste nytt från organisationen.

Nytt administrativt system
Upphandlingen av ett nytt skoladministrativt system för alla folkhögskolor går in i sitt
slutskede. Förhandlingar inför avtalsskrivning pågår med Schoolsoft.
Schoolsoft är ett svenskägt företag med säte i Stockholm och har idag uppdrag åt ca
1400 skolor. Schoolsoft har ett heltäckande administrativt system som täcker allt från
antagning, närvaro/frånvarohantering, intyg, ett mindre schemaprogram mm.
Mer information kommer att läggas ut löpande på FSOs hemsida fso.folkbildning.net

Efter det digitala Rådslaget...
Folkbildningsrådets styrelse beslutade på sitt januarimöte att medel för det flexibla
lärandet, som tidigare låg hos Folkbildningsrådet, förs över till FSO.
Den 20 mars inbjuds samtliga regionala rådslagspersoner till en uppföljningsdag om det
fortsatta arbetet med digitalt lärande. Inbjudan till uppföljningsdag»
Ett digitalt kompetenslyft förbereds med fortbildningar av olika slag. Mer information
kommer att läggas ut på vår hemsida inom kort.

Handledning för projektansökan om
transnationellt samarbete
Praktisk handledning - en guide för folkhögskolor som
vill söka projektmedel för transnationellt samarbete
Hur gör man? Vad ska man tänka på? Vad finns det för
finansieringsmöjligheter? Dessa frågor och många fler
får man svar på i den guide som har sammanställt på
FOLACs uppdrag. Handledning »
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FUG - Folkhögskolor utan gränser
FUG är ett nätverk av skolor med internationellt arbete. Vi har de senaste åren haft en
monter samt ett antal seminarier på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Även i år har
vi bokat monterplats och planerar för aktiviteter runt den.
Fredag 6 mars kl. 10-15 inbjuds alla som är intresserade av att delta i FUG och dess
aktiviteter. Mötet äger rum i Folkbildningshuset, Rosenlundsgatan 50 i Stockholm.
Välkomna!
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