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MEDLEMSBREV NR 26, DECEMBER 2017
Bäste medlem i föreningen Jakobsbergs Folkhögskola!
Skolan har haft en bra höst. Kärnverksamheten, de långa närkurserna, står stadigt
på vår kulle tack vare fantastiska kursdeltagare och personal.
Skolan medverkar i ett flerårigt fortbildningsprojekt om mänskliga rättigheter och
har i år skickat flera deltagare och lärare till Mänskliga rättighetsdagarna i
Jönköping.
Britas café har bjudit på improvisationsteaterföreställning, föreläsning om Västsahara och en halvdags workshop med Individuell människohjälp. Dessutom höll
mänskligarättighetsgruppen på skolan i ett café om #metoo. Årets sista café är det
skrivarna som håller i - i vanlig ordning bjuder de på högläsnig av sina bästa alster.
Nya kurser till våren är: Allmän kurs – svenska som andraspråk – inriktning barn
samt Skriv! – Projekt: Fackbok.
Till våren startar också distanskurserna: Journalistik! –Frilans, Skriv! –Projekt,
Journalistik! – Radio och Podd.
Vi har två seniorkurser till våren : Klassisk bildning och Teckning och måleri.

KALENDARIUM:
Som medlem har du möjlighet att äta lunch på skolan, delta på kvällsföreläsningar,
på JF-dagen den 18 maj, Göran Palm-seminariet den 21 april samt hyra lokaler till
nedsatt pris för möten, studiecirklar och konferenser.
Årsmötet 2018 äger rum måndagen den 16 april, prel. tid 17.30. Särskild
kallelse kommer! Sven-Olov Karlsson, författare och tidigare elev på skolan, föreläser

om sin bok om den stora skogsbranden i Västmanland 2014 - Brandvakten. Boken
nominerades till Augustpriset för årets fackbok 2017.

Lördagen den 21 april äger det andra Göran Palm-seminariet rum på
folkhögskolan. Då utdelas också det första Göran Palmstipendiet. Närmare detaljer
på hemsidan och i nästa medlemsbrev.
JF-dagen är fredagen den 18 maj. Program på hemsidan och i nästa medlemsbrev.
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HEMSIDAN
Gå in på hemsidan http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/ Där får du information
om det mesta, om föreläsningar och möten. Har du synpunkter eller saknar något hör
av dig till Bengt Jönsson, bengt.jonsson@jakobsbergsfolkhogskola.se

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Göran Hillman, ordförande

Ola Larsson, rektor

Har du e-post? I så fall vill vi gärna ha den för att kunna förbilliga våra utskick och kanske
komma med påminnelser om olika arrangemang. Meddela den i så fall till
info@jakobsbergsfolkhogskola.se.

Kontakta oss:
Ola Larsson, rektor: tel. 08-120 28 182, e-post ola.larsson@jakobsbergsfolkhogskola.se.
Jakobsbergs Folkhögskola, Folkhögskolevägen 1, 177 40 Järfälla
Göran Hillman, ordförande: tel. 08-580 347 21, 070-491 71 70, e-post
goran.hillman@swipnet.se Skogsvägen 22, 177 40 Järfälla
Kjell Johansson, vice ordförande: tel. 070-593 21 36, e-post kvalitetspartner@telia.com.

