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Om dagen
Kom og vær med til at præge højskolernes 
internationale indsatser vedrørende inter-
nationale elever, globalt højskolenetværk 
og fælles globalt klimaprojekt. Efter et år 
med store arrangementer som Young Eu-
rope is Voting og International Folk High 
School Summit kan vi i 2020 arbejde videre 
med højskolernes internationale forankring 
og globale dannelsesvision. 

International Dag er for alle medarbejdere 
på højskolerne, som er interesserede i 
højskolernes internationale udbredelse, 
globale dannelsesdimension og arbejdet 
med internationale elever. 

Tid & Sted
Torsdag d. 26. marts 2020 kl. 10.00-16.00 
på Odder Højskole

Pris
250 kr.

Tilmelding 
Senest 16. marts 2020.
www.ffd.dk/kurser. 

Kontakt: Sara Skovborg Mortensen, 
tlf: 2119 2882, sam@ffd.dk

En global bevægelse - hvor skal vi hen?

  PROGRAM    Torsdag 26. marts 2020 på Odder Højskole

9.30 Ankomst og kaffe
_____________________________________________________________________________

10.00 Sang og velkomst v. Højskolernes Internationale Udvalg
_____________________________________________________________________________

10.10 Keynote speaker: The impact, responsibilities and challenges of civil society 
movements in the upcoming presidential election in the USA w. Ash Lee Woodard 
Henderson, Co-Executive Director of Highlander Research and Education Center, 
Tennessee, USA  
_____________________________________________________________________________

11.30 Den internationale indsats - status og potentialer v. Højskolernes Int. Udvalg
_____________________________________________________________________________

12.00 Frokost
_____________________________________________________________________________

13.00 Vælg mellem to workshops

1) Få administration af internationale elever til at køre som smurt!
 ”Den rigtige vej til den rigtige afgørelse”: Repræsentanter fra Styrelsen for Interna-  
 tional Rekruttering og Integration (SIRI) fortæller, hvordan vi fælles kan effektivisere  
 ansøgningsprocessen ved at sikre, at de studerendes ansøgninger er klar til afgørelse  
 ved indlevering, og besvarer jeres spørgsmål.

2) Den globale højskole - mellem klimahensyn og internationale relationer.

 13.00-14.15 Frirumsdebat: Kan vi tillade os at flyve?
 - Hvad er vigtigst: det mellemfolkelige eller klimaet?
 - Kan studierejser på tværs af kloden erstattes af bæredygtige rejsemåder til nærområder?
 - Kan vi opnå den globale dannelse der opstår i det mellemfolkelige møde ude i   
  verden på anden vis end at rejse?
	 Debattører:	Claus	Staal,	lærer	på	IPC,	Den	Internationale	Højskole	og	Martin	Kallesøe,	 
	 lærer	på	Gerlev	Idrætshøjskole.	Thomas	Hundebøll,	lærer	på	Silkeborg	Højskole,	styrer		 	
	 debatten.	

 14.30-15.30 Vær med til at udvikle højskolernes globale indsats.
 - Verdens højskoler afholder klimafestival: Vær med til at sætte dit præg på et nyt   
   projekt der kobler danske og internationale højskoler i en fælles indsats for at   
  udvikle og beskrive det højskolepædagogiske arbejde med bæredygtig dannelse   
  2020-2023. 
 - Det globale højskolenetværk: Hvordan kan vi udnytte de potentialer, der ligger i   
  den internationale højskolebevægelse?
_____________________________________________________________________________

15.30-16 Fælles afrunding med sang og fremtidsperspektiver


