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ANSÖKAN TILL SENIORKURS  -  POLITIK OCH SAMHÄLLE, VÅREN 2023

-- Politik och samhällePolitik och samhälle
4 timmar/vecka

7 februari - 31 maj 2023
Hur mår Sverige efter valet? Vad ska vi göra för att nå klimatmålen? Vad är radikaliserad
konservatism? Hur påverkar digitaliseringen välfärden? Hur påverkar den gröna indu-
strialiseringen i Västerbotten mig och lokalsamhället? Detta och mycket mer kommer 
vi undersöka på denna seniorkurs som görs i samarbete med Arenagruppen. Vi läser 
böcker och artiklar, lyssnar på poddar och deltar på webinarium. Sedan diskuterar det vi 
läst och hört. Stor del av kursinnehållet hämtas från Arenagruppens olika verksamheter. 
Innehåll:
Den politiska kartan efter valet - Politiska strategier och visioner för framtiden - Arbetarrörelsens historia och 
roll i dagens samhälle - Inspirationsföreläsningar av yrkesverksamma från Arenagruppen och aktiva inom ar-
betarrörelsen

Undervisningen är kostnadsfri men alla betalar en serviceavgift på 300 kr. Antalet deltagare är begränsat. Lunch kan ätas på 
skolan och lunchbiljetter säljs i häften om tio biljetter. Häftet kostar 650 kr. Enstaka lunch kostar 70 kr. (Med reservation för ändringar.)

Skicka in nedanstående ansökan senast den 8 JANUARI 2023 till:
Medlefors folkhögskola, Box 707, 931 27  SKELLEFTEÅ. 
Vill du veta mer kontakta Monica Widman-Lundmark, 0910-575 32, monica.widman.lundmark@medlefors.se 
Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. För att stadsbidrag ska utgå för kurser kräver svenska myndigheter att all verksamhet ska rapporteras. 
Av rapporten ska framgå vilka personer som deltagit i kurs på folkhögskola. Därför är det nödvändigt att varje deltagare lämnar in uppgifter om namn och 
fullständiga personuppgifter.
För sökande och kursdeltagare
Deltagande i kurser på skolan är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men det är en förutsättning för att kunna söka till och delta i kurser 
samt att kunna genomföra kurserna på bästa sätt, för god deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och arkivering. 
Personuppgifts- och Integritetspolicyn finns i sin helhet att tillgå på Medlefors hemsida.
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