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Praktiskt inför passet

• Delad skärm i Zoom

• Breakout rooms i Zoom

• Jamboard

• Menti.com

• Aktivt deltagande



Varför Hållbara utbildningar?

Folkhögskolans tredje 

strategiområde

• Vi bildar för hållbar 

utveckling

Lärandemål i Utbildning för utbildare

• Kunna redogöra för tre 

hållbarhetsperspektiv

• Kunna analysera och förbättra en kurs 

hållbarhet



Vecka 32: Avslutning i Örnsberg, Hägersten

Dagens program

1. Incheckning via Menti

2. Kort om Agenda 2030, hållbar utveckling

och Scouternas folkhögskola

3. Övning med påståenden

4. Övning om framtida kurser

5. Utcheckning via Menti



Menti.com
1420 6122



Agenda 2030



Tre dimensioner



Scouternas Folkhögskola
och din roll som utbildare

• Folkhögskolans strategi

• Vi utbildar för hållbar utveckling

• Uppdaterar handledningen Utbildning för utbildare

• Nya riktlinjer kring inköp och resor - på väg att 

implementeras



Övning med påståenden

JA
NEJ

Det är självklart att halva 

ledarteamet för en kurs ska vara

män respektive kvinnor

Vi pratar alltid på ett

inkluderade sätt utan

förkortningar och scout-

slang

Hela folkhögskolan borde bara 

erbjuda vegetarisk mat

Vi kan inte ställa

hållbarhetskrav på

kurslokaler, det är inte

vårt område

Vi bestämmer kurslokal

utifrån om det finns

kollektivtrafik i närheten

Det är bara en viss grupp

av deltagare som har råd

med våra utbildningar

Vi borde alltid erbjuda

reseutjämning till våra deltagare

Vi skapar och återvinner

material istället för att

köpa nytt

Det är okej att tacka

nej till ett idellt

uppdrag även om en 

egentligen har tiden



Serverad mat Lokal och avfall Kursavgift

Rekrytering Utbildarteam Matsvinn

Materiel Deltagare Resor



Grupp 3 & 4 Grupp 5 & 6

Grupp 7 & 8 Grupp 9 & 10 Grupp 11 & 12

Grupp 13 & 14 Grupp 15 & 16 Grupp 17 & 18

Serverad mat Lokal och avfall Kursavgift

Rekrytering Utbildarteam Matsvinn

Materiel Deltagare Resor

Grupp 1 & 2







































Gemensam matris

Hitta minsta 

gemensamma nämnare 

för specialkost

Inkludera deltagare i 

planeringen

Minimera antal för-

packningar etc vid 

handling --> minskat 

avfall och minskat 

matsvinn

Planera användningen 

av material och mat

Billig mat och billig lokal 

--> låg avgift

Transparens i vad 

avgiften går till och att 

det finns möjlighet till 

bidrag

Utbildare från alla delar av 

scoutrörelsen - ålder, 

geografi, ursprung mm

Introkurs för att sänka 

tröskeln för nya utbildare att 

bli med

Digital ackrediteringskurs

Ta hand om varandra –

feedback, fördela 

ansvar, okej att säga nej

Våga samskapa innehåll 

m.m. med deltagare

Tom matlåda på 

packlistan

Laga god mat!

Återanvända material som 

finns på platsen (tex i 

naturen, befintligt i 

lokalen)

Floorboard (använd 

golvet/marken som 

"whiteboard"), plasta in 

material och använd igen

Dela tips och trix om tex 

bidrag, återhämtning, 

samåkning, möjlighet till 

rörelse

Se när paus behövs (inte 

minst vid digital kurs). 

Använd inkluderande språk 

och förklara förkortningar 

etc.

Håll utbildningen där 

deltagarna finns - låt 

utbildarna resa

Samåkning, kolla möjligheter 

med bussar och tåg.



Hela passet på en slide



Menti.com
34 63 69 5



Tack för oss!

lisa.olsson@couterna.se

cecilia.wesslen@scouterna.se


