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Om dagen:
Vær med til at præge fremtiden. På dagen 
skal vi diskutere højskolernes internatio-
nale forankring, og hvordan den skal 
udfolde sig. Efter et år med store arrange-
menter som Young Europe is Voting og 
International Folk High School Summit kan 
vi i 2020 arbejde videre med det globale 
netværk, der er blevet skabt. 
Dagen vil byde på oplæg fra USA, frirums-
debat om den bæredygtige studierejse, 
formning af nye projekter samt orientering 
om nyeste lovgivning og regler på områ-
det. International Dag er for alle medar-
bejdere på høj-skolerne, der arbejder med 
det internationale – både pædagogisk og 
administrativt. 

Tid & Sted
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 10-16
Odder Højskole, Rørthvej 34A, 8300 Odder

Pris
250 kr.

Tilmelding 
Senest 1. marts 2020 via 
www.ffd.dk/kurser. 

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

  Program

09.30  Ankomst og kaffe
_____________________________________________________________

10.00  Sang og velkomst v. højskolernes internationale udvalg
 Året der gik, og året der kommer.
_____________________________________________________________

10.30  Keynote speak: The impact, responsibilities and challen- 
 ges of civil society movements in the upcoming presiden-
 tial election in the USA  
 v. Ash Lee Woodard Henderson, Highlander Research and 
 Education Center, Tennessee, USA
_____________________________________________________________

12.00  Frokost
_____________________________________________________________

13.00  Workshops i to spor - vælg mellem 1) og 2)
 
 1) Få administration af internationale elever til at køre 
 som smurt!
 Elevadministrationen med internationale elever kan være 
 tidskrævende, og der er både etiske og lovgivningsmæssige
 udfordringer. Udover en repræsentant fra Styrelsen for 
 International Rekruttering og Integration (SIRI), vil Stats-
 forvaltningen være til stede for at informere om de nyeste 
 regler på området og besvare jeres spørgsmål. 
 
 2) Find balancen mellem klimahensyn og mellemmenne-
 skelige møder: frirumsdebat og workshops
 Frirumsdebat: Den gode studierejse – kan vi tillade os at 
 flyve? Global opvarmning kræver fælles løsninger globalt. 
 Men kan studierejser på tværs af kloden erstattes af 
 bæredygtige rejsemåder til nærområder? Eller er de 
 muligheder, der opstår i det mellemmenneskelige møde for 
 vigtige til, at vi kan give afkald på dem? 
 Workshops: Unges globale stemmer for klimaretfærdighed/ 
 Det globale højskolenetværk. Vær med til at sætte dit præg 
 på et nyt projekt i 2021 og på hvilke potentialer, der ligger i 
 den internationale højskolebevægelse.

_____________________________________________________________

15.30  Fælles afrunding og tak for i dag
_____________________________________________________________

Torsdag den 26. marts 2020 på Odder Højskole


