
Varför 
Skola?	

- visionerande workshop om 
framtidens skola 

Lör 23 aug	

Globala gymnasiet i 
Stockholm

Det barn som föds i dag är på väg ut i 
arbetslivet 2035. Hur ser Världen ut 2035? 
Vilka sorters arbeten finns då? Hur vill vi att världen ska te sig 
2035? !

• Frågan; Varför skola? handlar om hur du och jag uppfattar 
framtiden och det samhälle vi skapar. 

• Workshopen låter samtal om skolan ha den nivå av 
komplexitet som den förtjänar. 

• Workshopen höjer blicken från betyg, skolpeng, disciplin, 
klasstorlek etc. till visionerna för framtidens skola. 

• Vi tror inte att man kan överlåta framtidens skola till några 
få experter. Det är vår övertygelse att både perspektiv och 
initiativkraft utvecklas när vi berättar och lyssnar till 
varandras erfarenheter, kunskaper och tankar om 
framtidens skola. !

Lördagen den 23 augusti 09.30 - 16.30 lyfter vi blicken! Ett lyft i 
tanke som leder till handling.!!!
Anmäl dig på 	


www.liftsweden.com

http://www.liftsweden.com
http://www.liftsweden.com


Välkommen till en arena för visionerande workshop om framtidens skolan där en 
mångfald av infallsvinklar ryms. !

Var 
Globala Gymnasiet, Hornsgatan 93 i Stockholm  !
Vilka 
Vi vänder oss till dig som känner ett engagemang för framtidens skola. Kanske 
kommer du i egenskap av elev eller lärare, journalist eller aktivist, rektor eller 
förälder, politiker eller socialarbetare, framtidskonsult eller polis, filosof, social 
entreprenör, finansanalytiker eller arbetslös, kognitionsforskare, kulturarbetare 
eller samhällsmedborgare.  !
Hur fungerar det? 
Vi kommer att skapa ett forum där alla deltagare utöver att dela sin syn på 
framtidens skola också arbeta tillsammans med innovativaprojekt hämtade från 
kollektiv intelligens och kreativitet. Baserat på metoden för en collaboratory 
hoppas vi kunna ge ett betydande bidrag inte bara till debatten, men också att 
föreslå lösningar som riktar hjärtat av vad den aktuella debatten handlar om.  !
Efter workshopen är gruppernas arbete självorganiserande i den meningen att 
grupper kan välja att fortsätta som nätverk eller projekt efteråt.  !
Arrangörer 
Initiativtagare är ett EU projekt inom ramen för Grundtvig*: LiFT (Leadership 
For Transition). Initiativ Samutveckling och #skolvåren genomför denna 
workshop tillsammans med LiFT projektgrupp.  !
*Grundtvig är EU projekt för livslångt lärande som i Sverige godkänns av 
Universitets- och Högskolerådet. Organisationerna är politiskt och på andra sätt 
obundna och allt arbete utförs på ideell basis.    !
Anmälan 
www.liftsweden.com  !
Praktikaliteter 
Deltagande är gratis. Avgift för anmälda deltagare som uteblir är 500 kronor. !
Smörgåsar, snacks och kaffebröd samt varma och kalla drycker finns att köpa 
mot kontant betalning. Lunch kan inhandlas på restauranger i närheten. Det går 
också att ha med egen lunch att äta i Tantolunden eller i skolan.
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