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SVERDs Årsmöte 13 mars 2020 på Ersta Högskola i Stockholm
Futures of educa�on - Learning to become
NordFlex ON e� nordiskt nätverk för samverkan inom online lärande
Komvux ändras för a� stärka integra�on och kompetens
SVERDs Höstkonferens fre. 18 sep. på Saturnus konferens Stockholm

1. Ordförande har ordet

Nätverket arrangerar och koordinerar även
gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det
nationella behovet av olika sorters digital kompetens
inom följande fyra områden:
Digital kompetens inom hela utbildingskedjan
– Digital skills in education
- Digital medarbetarkompetens – Digital skills for
labour force
-Digital spetskompetens – Digital skills for ICT
Professionals
- Digital medborgarkompetens – Digital skills for all

Välkomna till SVERDnytt nr 1-2020
nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för
distansutbildning. http://nytt.sverd.se
Sverd planerar nu sitt Årsmöte som hålls på Ersta
Högskola fredag den 13 mars. Som gästtalare har vi
bjudit in Elin Bergkvist utredningschef TCO. Hon
kommer att berätta om kompetensförtsörjning och
livslångt lärande. Anmäl er via http://www.sverd.se
SVERD har under 2019 erhållit en plats i ICDE
styrelsen genom att SVERDs vice ordf Ebba
Ossiannilsson är invald. Hon är även vår representant
i EDENs styrelse sedan tidigare. Andra nätverk
SVERD verkar inom är NordFlex On , NVL Digital
och Digital Skills and Jobs Coalition .
SVERD kommer under våren att fortsätta arbeta
med NordFlex On som hade en nätverksträff i
Oslo under slutet av januari. De nordiska länderna
Norge, Danmark , Finland, Sverige och Island är
medlemmar. Koordinator under de två första åren är
ICDE som också har sitt huvudkontor i Oslo.
SVERD planerar nu årets Höstkonferens som äger
rum den 18 september 2020 på Saturnus konferens
Hornsg 15. i Stockholm. Programmet är inte helt
klart men temat kommer att vara - ”Futures of
education: Learning to become”.
SVERD kommer under året att satsa på bl a
medverkan i Digital Skills and Jobs Coalition.
Nätverket har under kort tid växt sig stort. Fler och
fler organisationer inser värdet av att tillsammans
arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar. Idag deltar 24 organisationer i det
svenska nätverket. Det övergripande syftet med
koalitionsarbetet i Sverige är att lyfta aktörers
goda exempel för att främja digital kompetens.
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Andra SVERD aktiviteter är SKR:s nya elärandenätverk och uppstart av ett 5G semiarium i
Kista med REK och Kompetensgruppen. Vi kommer
även att närvara på Vuxenutbildningsdagen på
Almedalen första veckan i Juli.

SVERDs Höstkonferens
”Futures of education:
Learning to become” den 18
sep. på Saturnus konferens,
Hornsgatan 15, Stockholm
SVERD följer noga Regeringens satsning på
utveckling av distansutbildning inom Högskola
och Yrkeshögskola. Det är fem lärosäten och fem
yrkeshögskolor som erhållit finansiering.Totalt
fördelas tio miljoner kronor till elva olika
projekt. Man fick in totalt 77 ansökningar. Det är
glädjande att intresset för att söka har varit så stort,
säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.
Distansutbildningen är viktig för att fler ska välja att
studera vidare. Mindre kommuner behöver också få
bättre tillgång till utbildning för att kunna säkra sin
kompetensförsörjning och då är studier på distans ett
bra komplement.
Varmt välkomna till SVERD som medlem och stöd
oss som främjar distansutbildning och flexibelt
lärande över alla olika utbildningsnivåer som
folkbildning, studiecirklar, skola, vuxenutbildning,
högskola, universitet och privata utbildare.
Distansutbildningshälsningar
Ulf Sandström
Sverds ordförande ordforande@sverd.se
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
070-60342329
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2. SVERDs ”Höstkonferens
fre 18 sep ”Futures of
education: Learning to
become”.
Välkomna till SVERDs Höstkonferens ” fredag
den 18 sep på Saturnus konferens Hornsg 15 i
Stockholm.

10. OER advocacy Committee
11. EDEN Timisoura Rumänien
12. NVL Digital
13. SVERD på Almedalen, Visby
14. CSEDU 2020 Tjeckien
15. Regeringsuppdrag utveckla distansutbildning
16. Program SVERD Höstkonf. fre 18 sep 2020

- Det blir aktuella föredrag i en framtidsinriktad
konferens, med möjligheter till nätverkskontakter
och paneldebatt .
SVERD hoppas kunna bidra till flera uppskattade
programpunkter ( se program längst bak i denna
tidning ) som kan påskynda intresset och utveckling
av lärande online och främjande av teknikstött
flexibelt lärande.
Höstkonferensen har fokus på hur digitaliseringen
av samhället påverkar lärande, skola och
kompetensutveckling.
Kunskapslyftet som regeringen börjat genomföra
och den nya satsningen på lärcentra i landet kommer
även att vara viktiga frågor att diskutera.
SVERD kommer under Höstkonferensen att lyfta
fram hur vi kan sätta dessa frågor på kartan
framöver.
Bild från SVERDS Höstkonferens -2019
Malin Påhls Hansson , Företagarna, om
Kompetensförsörjning i arbetslivet.
Se länk till föredragen här
http://www.sverd.se/
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Endagars arrangemanget fredag 16 sep 2020
äger rum på Saturnus konferens Hornsgatan 15 i
Stockholm. Välkomna då !
Anmälan sker via www.sverd.se
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3. Komvux ändras för att
stärka integration och
kompetens.

Komvux ska förändras så att utbildningen inte
bara ska utgå ifrån individens behov, utan också
från behoven på arbetsmarknaden. Den som har
störst behov av utbildning ska nu prioriteras
– inte den med minst utbildning. Vi vill också
stimulera till utbildningar där språkstudier vävs in i
yrkesutbildningen, skriver Anna Ekström (S) på DN
debatt 31 jan-2020.
En gymnasieutbildning är en av de viktigaste
förutsättningarna för att etablera sig på
arbetsmarknaden och flertalet yrkesutbildningar
leder raka vägen till jobb. Arbetsgivare runt om i
landet har svårt att hitta rätt utbildade personer i de
flesta branscher inom såväl välfärd som näringsliv.

Regeringen vill därför att fler som i dag inte har ett
jobb och saknar utbildning ska ges möjlighet att
skaffa en yrkesutbildning. Utöver den planerade
höjningen av det generella bidraget för att stärka
kommunernas ekonomi, som regeringen och
samarbetspartierna aviserade i förra veckan, gör
regeringen därför även en riktad satsning och
förbättrar medfinansieringen av yrkesutbildningarna.
Är man nyanländ till Sverige och får stanna ska
man snabbt lära sig språket, komma i arbete
och bidra till vår gemensamma välfärd. Var
och en har ett ansvar att lära sig svenska, göra
sig anställningsbar genom utbildning och genom
jobb bidra till det svenska samhället. Det har
varit ett viktigt mål med regeringens satsning på
kunskapslyftet.
Staten tar nu ett större ekonomiskt ansvar
för att gymnasiala yrkesutbildningar inom
vuxenutbildningen ska finnas i hela landet.
SVERDnytt nr 1- 2020

Kraven på kommunernas finansiering för
yrkesvux sänks kraftigt.
Det är också viktigt att skapa bättre förutsättningar
för omställning på en arbetsmarknad som förändras
till följd av digitalisering, globalisering och den
gröna omställningen. Om fler får riktigt bra
möjligheter till omställning för att kunna växla
yrke eller bransch mitt i livet skapar det nya
utvecklingsmöjligheter både för den enskilde och för
svensk arbetsmarknad. Den som riskerar arbetslöshet
eller ohälsa måste ha möjlighet att ställa om.
Nytt kunskapslyft f o m 2015.
I år innebär kunskapslyftet 91.000 fler
utbildningsplatser inom universitet och högskola,
yrkeshögskola, folkhögskola och kommunal
vuxenutbildning. År 2017 infördes en rättighet
för alla vuxna att studera inom komvux för att
uppnå behörighet till universitet, högskola och
yrkeshögskola.Vi har satsat stora resurser på
gymnasial yrkesutbildning inom komvux och
skapat kortare sammanhållna utbildningar i form
av yrkespaket som kortar steget för inte minst
nyanlända att få sitt första jobb.
I dag tar vi ytterligare steg för att stärka
yrkesutbildningarna inom komvux:
1. Nytt mål om kompetensförsörjning. Den
kommunala vuxenutbildningen ska utgöra en bas för
den nationella och regionala kompetensförsörjningen
till arbetslivet. Det blir nu ett nytt mål för komvux.
Förändringen innebär konkret att komvux
framöver inte bara ska utgå ifrån individens
behov av utbildning, utan också från behoven på
arbetsmarknaden.
2. Den som har störst behov av utbildning
ska prioriteras. För att möta vuxnas behov av
omställning ändras prioriteringsregeln för komvux i
skollagen, så att de med störst behov av utbildning
prioriteras. I dag prioriteras den med minst
utbildning. Detta kommer att göra det lättare för en
person som redan har en gymnasieutbildning, men
som löper risk för arbetslöshet eller ohälsa, att via
komvux växla yrke eller bransch.
Trygghet på dagens arbetsmarknad stavas utbildning.
3. Ökad statlig finansiering av gymnasial
yrkesutbildning inom komvux (yrkesvux). Staten
tar nu ett större ekonomiskt ansvar för att gymnasiala
yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen ska
finnas i hela landet. Kraven på kommunernas
finansiering för yrkesvux sänks kraftigt. Enligt
tidigare regler har kommunerna finansierat en

utbildningsplats för varje statligt finansierad plats de sökt
resurser för.
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Nu blir villkoren betydligt generösare; av tio
utbildningsplatser ska kommunen finansiera tre
och staten sju. Syftet är att öka antalet platser inom
yrkesvux och förbättra kompetensförsörjningen.
4. Stimulans för att läsa yrkesutbildning och
svenska samtidigt. Regeringen vill stimulera
till utbildningar där språkstudier vävs in i
yrkesutbildningen. Språklärare och yrkeslärare
ska ges förutsättningar att arbeta tillsammans för
att snabba på nyanländas etablering på svensk
arbetsmarknad. Den statliga ersättningen till
yrkesutbildning som kombineras med sfi eller
svenska som andraspråk förstärks med ytterligare
35 000 kronor per plats.
Dagens beslut innehåller också andra viktiga
förändringar av regelverket för den kommunala
vuxenutbildningen. Betygsskalan förenklas inom
sfi, grundläggande komvux och grundläggande
komvux som särskild utbildning. Särskild utbildning
för vuxna upphör som skolform och kommer i
stället att ingå som en del av komvux. Samtidigt
byter utbildningen namn till komvux som särskild
utbildning.
Kommunerna har även i fortsättningen ett ansvar
för att dessa elever får en utbildning de har behov
av och förutsättningar för. Komvuxarbete ersätter
gymnasiearbetet. Ett komvuxarbete ska ersätta
gymnasiearbetet i en examen från den kommunala
vuxenutbildningen. Så skapar vi mer flexibla regler
för examen från komvux.
Regeringen har under hösten gjort fler
förändringar för att stärka kvaliteten i
komvux. Exempelvis ökar lärares tillgång till
kompetensutveckling och utvecklingsinsatser genom
att vuxenutbildningen inkluderas i de stora nationella
skolutvecklingsprogrammen. Universitetskanslers
ämbetet har också fått i uppdrag att kartlägga och
analysera hur ämnes- och yrkeslärarutbildningarna
förbereder studenterna för att arbeta med elever
inom vuxenutbildningen.I Sverige ska alla som kan
jobba också jobba – då måste vi både ställa krav och
ge människor möjligheter till utbildning. Plikt och
rätt behöver hänga ihop. Med skarpare lagstiftning
och bättre finansiering kan komvux spela en ännu
större roll för att stärka kompetensförsörjningen
i hela landet, skynda på integrationen och stärka
omställningsförmågan. Så bygger vi ett starkare
samhälle och ett tryggare Sverige.
Anna Ekström Utbildningsminister (s)
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4. UNESCOs nya initiativ om
framtidens lärande.

UNESCO: s initiativ Futures of Education: Learning to
Become, beyond 2050, syftar till att tänka nytt om
utbildning och forma framtiden. Initiativet katalyserar
en global debatt om hur kunskap, utbildning och lärande
måste omvärderas och omdefinieras en värld med ökande
komplexitet, osäkerhet och otrygghet. Initiativet sträcker
sig även bortom UNESCOs Hållbarhetsmål (SDG).

“Världen förändras - och det
gäller även utbildning“
För varje generation måste vi alla tänka om hur vi
lär oss så att vi kan möta utmaningarna i en ny värld.
@UNESCO lanserade därför Futures of Education
(september 2019), ett nytt initiativ som kommer att tänka
om utbildning som vi känner till den och ompröva hur
kunskap och lärande kan forma mänsklighetens framtid.

Detta initiativ kommer att mobilisera de många
rika sätten att vara och känna till för att utnyttja
mänsklighetens kollektiva intelligens. Det förlitar
sig på en bred, öppen konsultationsprocess som
involverar ungdomar, lärare, civilsamhället,
regeringar, företag och andra intressenter. Arbetet
kommer att styras av en internationell kommission
på hög nivå av tankeledare från olika områden och
olika regioner i världen. I november 2021 kommer
kommissionen att offentliggöra en rapport som
syftar till att dela en framtidsinriktad vision om
vilken utbildning och lärande som ännu kan bli och
erbjuda en politisk agenda. Utbildningens framtid:
Lärande att bli initiativ kommer att katalysera en
global debatt om hur kunskap och lärande kan forma
mänsklighetens och planetens framtid.
https://en.unesco.org/futuresofeducation/

Kristina Dervojeda PWC om lärande i arbetslivet
Sverds höstkonferens - 2019
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5. Nya UNESCO OER (open
educational resources)
rekommendationer antagna
Efter fyra års intensivt arbete, konferenser,
deklarationer, statements och en omfattande
global konsultation under 2018 antogs UNESCO
OER den 25 november 2019. SVERD svarade
på konsultationen. Flera initiativ kommer att
genomföras under våren 2020 för att sprida
information och hur implementering kan främjas,
nationellt och internationellt. EDEN kommer att
genomföra ett EDEN webinar och EDEN Chat den
29 januari 2020. ICDE kommer även att genomföra
en rad aktiviteter för spridning och support för
implementering.

(iv)

Nurturing the creation of sustainability
models for OER: supporting & encouraging
the creation of sustainability models for OER
at national, regional and institutional levels,
and the planning and pilot testing of new
sustainable forms of education and learning;

(v)

Fostering and facilitating international
cooperation: supporting international
cooperation between stakeholders to
minimize unnecessary duplication in OER
development investments and to develop a
global pool of culturally diverse, locally
relevant, gender-sensitive, accessible,
educational materials in multiple languages
and formats.

Läs mer här:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936

6. NordFlexOn ett nordiskt
initiativ för samverkan
Rekommendationerna kan sammanfattas i fem
åtgärder för implementering i medlemsländerna:
(i)

Capacity-building: developing the
capacity of all key education stakeholders
to create, access, re-use, re-purpose,
adapt, and redistribute OER, as well as
to use and apply

(ii)

Developing supportive policy:
encouraging governments, and education
authorities and institutions to adopt
regulatory frameworks to support open
licensing of publicly funded educational
and research materials, develop
strategies to enable use and adaptation of
OER in support of high quality, inclusive
education and lifelong learning for all,
supported by relevant research in the
area;

(iii)

Effective, inclusive and equitable
access to quality OER: supporting the
adoption of strategies and programmes
including through relevant technology
solutions that ensure OER in any medium
are shared in open formats and standards
to maximize equitable access, cocreation, curation, and searchability,
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SVERD var med som initiativtagare till den nordiska
samverkanskoalitionen NordFlexOn som officiellt
lanserades under SVERDs höstkonferens och Multiplier
event 12-13 september 2019 i Stockholm. Representanter
är från de fem nordiska länderna, Danmark, Finland,
Island,Norge och Sverige, Dessförinnan hade
kärngruppen från de nordiska länderna samverkat för
initiativets syfte, struktur, organisation och innehåll,
vilket officiellt presenterades under ICDE Lifelong
Learning Summit i Lillehammer, i februari. 2019.
Professionals från onlineskolor, universitet, högskolor
och andra utbildningsinstitutioner beslutade vid ett möte
i Lillehammer 13 april 2019 att etablera ett nordiskt
nätverk för flexibel, öppen och onlineutbildning.
Nätverket har för närvarande cirka 70 medlemmar.
Nätverkets förkortning är NordFlexOn.
Link https://www.icde.org/nordflexon
Förutom hemsidan har NordFlexOn en LinkedIn grupp
h�ps://www.linkedin.com/groups/8861355/
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7. Digital Skills and Jobs
Coalition Sweden

2. Digital medarbetarkompetens - Digital skills
for labour force: Samtliga i yrkesverksam ålder
ska besitta tillräckliga kunskaper och färdigheter
för att till fullo kunna utvecklas i det digitaliserade
arbetslivet.
3. Digital spetskompetens - Digital skills for ICT
professionals: Det ska finnas fullgod tillgång till
kvalificerad digital kompetens som kan driva digitalt
baserad produkt- och tjänsteutveckling inom alla
delar av arbetslivet.
4. Digital medborgarkompetens Digital skills
for all citizens: Alla medborgare ska besitta
tillräcklig digital kompetens för att delta i
samhällsutvecklingen

SVERD är medlem och deltar sedan dess start i
Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Robin
Vetter, assisterande programchef Digitala samhället,
Fores - Forum för reformer och entreprenörskap
deltog på SVERDs höstkonferens och Multipler
event den 12-13 september 2019.
Betydelsen av digital kompetens blir allt
viktigare i Sverige, Europa och globalt. Som
en följd har Europeiska kommissionen lanserat
en Kompetensagenda för Europa där “Digital
Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder.
Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör
den svenska kontaktpunkten inom ramen för detta
initiativ. Idag ingår ett 30 tal organisationer i
#DigitalSkillsSweden. Läs mer här https://www.itot.se/

2019/01/digital-skills-jobs-coalition-sweden/?fbclid=IwAR0Cy
yG5qSTAMLNusSiROuFxkx5fZqpl-PiNdSWQIgq0tO1OWq5X6daRNw

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta
samman alla goda krafter i unionen för att främja
digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar
sig i form av nationella koalitioner där intressenter
som på ett eller annat sätt verkar för främjande av
digital kompetens samlas och agerar tillsammans i
nationella koalition. Koalitionen vill, i linje med den
europeiska satsningen, främja kompetensutveckling
inom fyra områden:
1. Digital kompetens inom utbildningskedjan Digital skills in education:
Alla aktörer inom utbildningsväsendet – elever,
studenter, lärare, skol- och högskoleledare och övrig
personal – ska ha fullgod digital kompetens för att
uppnå uppsatta mål rörande kunskapsutveckling och
likvärdighet.
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Några aktiviteter som genomförts är:
I oktober 2019 träffade Digital Skills and Jobs
Coalition Sweden Utbildningsminister Matilda
Ernkrans för att diskutera lärande, utbildning och
digitalisering. En stor fråga där var bl.a. de brister
som finns inom lärarutbildningen då det gäller
digitalisiering
Digitaliseringsutbildning för riksdagsledamöter
Arbete som pågår:
SKR:s uppföljning av #SkolDigiPlan
Under hösten har SKR arbetat med att följa
upp de förslag som lanserades i samband med
överlämnandet av planen för skolans digitalisering. I
dagarna släpptes en rapport om läget. Resultaten är
kanske inte särskilt upplyftande, men enligt SKR
är arbetet inte över, och uppföljningarna kommer
fortsätta göras kontinuerligt.
Digital@Idag
Den 22 november genomfördes Forum för
Omställnings Digital@Idag av stapeln för första
gången. En lång rad evenemang kommer framöver
att äga rum, listan över dem alla finns här.
Diskussion med den danska koalitionen
Vår danska motsvarighet samordnas av Dansk
IT, och jag har fått igång ett samtal med dem
om eventuella möjligheter för samarbete och/
eller erfarenhetsutbyte under 2020. Därtill har
Christina Elgeti Busch, samordnare för den danska
koalitionen, kontakt med samordnaren för den
kommande finska koalitionen.
EU-kommissionens plattform för Digital Skills and
Jobs Ansökan för att deltaga här kommer att ske i
maj 2020, efter godkännande av regeringskansliet.
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8. ICDE
The Interna�onal Council for Open and
Distance Educa�on (ICDE)
The International Council for Open and Distance
Education (ICDE) är den ledande, globala
medlemsorganisationen som arbetar för att få
tillgång till utbildning av hög kvalitet till alla
genom online-, öppet och distansutbildning. ICDEs
medlemmar kommer från alla regioner i världen. De
är förändringsskapare som nätverkar och samarbetar
för att dela sin expertis, insikt och resurser för att ta
på sig en av världens tuffaste utmaningar - för att få
inkluderande, flexibel och kvalitativ inlärning och
undervisning till alla i den digitala tidsåldern. Läs
mer här https://www.icde.org

Nästa ICDE WCOL 2021 äger rum i Brasilien.Länk
& hemsida för ICDE NATAL 2021 är redan uppe
https://icde2021.ufrn.br/en/

10. ICDE OER Advocacy
Committee ( OERAC).
Vid den 27: e ICDE-världskonferensen i Toronto,
oktober 2017, startade ICDE en kommitté
för OER , ICDE OER Advocacy Committee
(OERAC). Kommitteen består av ett tiotal ICDE
Ambassador for the global advocacy of OER från
hela världen och är ledd av SVERDs V ordförande
Ebba Ossiannilsson. Kommitten ska även arbeta
tillsammans ned UNESCO ICDE OER Chairs.
Kommitteen utsågs för en mandatperioen oktober
2017 - december 2019. Ett av de första uppdragen
var att besvara UNESCOs konsultatin under 2018
för de OER rekommendationer som nu antogs i
november 2019, vilka även SVERD besvarade.

11. EDENs årliga konferens
2020 äger rum i Rumänien

SVERD deltar aktivt inom flera av dess kommitteer,
och SVERDs V Ordförande är sedan augusti 2019
delegat i ICDE Executive Committee. SVERD deltar
även i Quality Network, Focal Points on Quality
ICDE Global President Summit, samt I kärngruppen
för utarbetande av den nya ICDE straetegien 20212023. Förutom det leder hon ICDE OER Advocacy
Committee (OERAC), en global kommittee med
ambassadörer i hela världen.

EDENs årliga konferens 2020 hålls i Timisoara i
Rumäninen den 21-24 juni.

9. ICDE World Conference Brasilien 2021.

Den 28: e ICDE-världskonferensen för
onlineinlärning ägde rum i Dublin och är en av
de största och mest prestigefyllda internationella
konferenserna i området. Konferens temat
”Transforming Lives and Societies” förankrar
tillväxten av nya modeller för öppet, online och
digitalt lärande i ett antal stora frågor och det
bredare sammanhanget för hållbara utvecklingsmål.
Det syftar till att utforska många av de samtida
problem och möjligheter som dagens utbildare
står inför i den globala anslutna digitala eran.
Organisationsteamet vid National Institute for
Digital Learning (NIDL) Dublin City University

(DCU) var värld för en konferens med drygt 800
delegater från hela världen.
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http://www.eden-online.org/

12. SVERD på Almedalen,
Vuxenutbildningsdag.

SVERD är på plats när vuxenutbildningen
diskuteras under vuxenutbildningsdagen som äger
rum första veckan i juli på Almedalen i Visby.
Dagen anordnas traditionellt av riksförbundet
Vuxenutbildning i samverkan (VIS). Läs mer här.
https://www.visnet.se/
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13. NVL DIGITAL

14. CSEDU 2020

Det nordiska nätverket för vuxenutbildning (NVL)
främjar livslångt lärande över sektorer och över de
nordiska gränserna. NVL: s mål är att:

SVERD är mediasponsor för fjärde året i rad till CSEDU

främja kompetensutveckling inom olika områden för
vuxenutbildning i Norden
bidra till att utveckla de nordiska utbildningssystemen
för vuxenutbildning genom stärkt dialog med Nordiska
ministerrådet och förändrade ordförandeskap för
ministerrådet
bidra till personlig utveckling och demokratiskt
deltagande genom olika former av vuxenutbildning

CSEDU 2020, är den internationella konferensen om
datorstödd utbildning, det är en årlig mötesplats för
att presentera och diskutera nya utbildningsverktyg
och miljöer, bäst praxis och fallstudier om innovativa
teknikbaserade inlärningsstrategier och institutionell
strategi för datorstödd utbildning inklusive öppen och
distans tbildning. CSEDU 2020 kommer att ge en
översikt över aktuella tekniker såväl som kommande
trender och främja diskussion om den pedagogiska
potentialen för ny utbildningsteknologi i den akademiska
och företagsvärlden.

bidra till tvärsektoriellt och nationellt samarbete
främja nordiskt samarbete med det civila samhället och
arbetslivet och särskilt offentlig utbildning
informera om erfarenheter och resultat från nordiskt
samarbete om vuxenutbildning.
Konferensen är i Prag, Tjeckien 2-4 maj 2020. Läs mer
här http://www.csedu.org

En NVL-arbetsgrupp (Sverige, Danmark, Finland
och Norge) inrättades i september 2018 för att lämna
specifika förslag för NVL: s framtida insatser inom
området digitalisering och vuxenutbildning. SVERD
deltar nu i NVL Digital. Huvudfrågan är:

CSEDU söker artiklar och andra bidrag som beskriver
utbildningsteknologisk forskning; akademiska fall
eller affärsstudier; eller avancerade prototyper, system,
verktyg och tekniker.

How can we enable learning for everyone in a
digital society based on democratic and inclusive
Nordic values?
En rapport har nu sammanställts som bl.a. ska utgöra
underlag för en kommande hearing under våren 2020.
Rapporten identifierar vad de nordiska ministrarna i varje
land har lagt fram / föreslagit / diskuterat relaterat till
arbete / processer / initiativ / strategier för digitalisering
som ska arbetas med på nordisk nivå (i förekommande
fall). Befintliga nordiska visioner och strategier för
digitalisering producerade av Nordiska ministerrådet är
beskrivna.
Rapporten är baserad på huvudfrågan Hur kan vi
möjliggöra lärande för alla i ett digitalt samhälle
baserat på demokratiska och inkluderande nordiska
värderingar? och de beskrivningar som har utvecklats
av arbetsgruppen som relaterar den till möjliga nordiska
visioner och strategier.
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Bild: NordflexON nätverket vid SVERDs Höstkonferens
12-13 sep 2019 på Saturnus konferens i Stockholm.
Torhild Slåtto FUN; ICDE Norge
Taru Kekkonen OMNIA vuxenutbildning Finland
Jorgen Grubbe FLUID Danmark
Torunn Gjelsvik ICDE Norge
Ebba Ossiannilsson vice ordf. SVERD Sverige
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15. Regeringsuppdrag att
utveckla distansutbildning.
UHR har fått regeringens uppdrag att administrera
en utlysning av medel för projekt som utvecklar
distansutbildning. Totalt har universitet, högskolor och
yrkeshögskolor som bedriver distansutbildning kunnat
söka närmare 10 miljoner kronor.
Sverige måste stärka konkurrenskraften och
kompetensförsörjningen i hela landet. Därför satsar
regeringen på att utveckla distansutbildning, med särskilt
fokus på landsbygden och orter utanför campusorterna.
Syftet är dels att locka fler studenter från landsbygden
till studier vid universitet, högskola och yrkeshögskola,
dels att höja kvaliteten och öka genomströmningen i de
distansutbildningar som anordnas.

Följande organisationer har beviljats bidrag för
projekt:
Folkuniversitetet Uppsala
Högskolan i Gävle
Karlstads universitet
Lernia Piteå
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Skövde yrkeshögskola
Tekniska Högskolan Jönköping (YH)
Umeå universitet (två projekt)
Yrkesakademin.
Så bedömdes ansökningarna

Kompetensförsörjning är en utmaning
I mindre kommuner är andelen lågutbildade personer ofta
högre än i större kommuner. De mindre kommunerna har
stora utmaningar med kompetensförsörjningen, framför
allt inom yrken som lärare och personal inom vård- och
omsorgsyrken.
Målen med utlysningen är att:
- kunna visa på kvalitetshöjning av distanspedagogik
inom både högskola och yrkeshögskola.
- kunna visa på kvalitetshöjning av distanspedagogik
inom både högskola och yrkeshögskola.
- kunna visa hur distansutbildning och distanspedagogik
kan främja en breddad rekrytering från studieovana
målgrupper i glesbygd.
kunna visa goda exempel på organisering och innehåll i
distansutbildningen så att genomströmningen ökar.

UHR tog emot totalt 77 ansökningar om projektmedel,
till en summa om drygt 59 miljoner kronor. Det är nästan
sex gånger så mycket som det fanns budget för. Som en
följd av det har flera projekt inte blivit beviljade medel
trots att de uppfyllde de formella kraven för ansökan.
De projekt som beviljats bidrag har i första hand valts
ut utifrån hur väl de bedömts höja kvaliteten på och
utveckla distansutbildningen. Särskilt fokus har lagts vid
projekt med betydelse för distansutbildningen i glesa och
mycket glesa landsbygdskommuner.
Urvalsprocessen har även säkerställt att de beviljade
projekten täcker in alla perspektiv som finns i
regeringsuppdraget till UHR. Urvalet har i första hand
gjorts utifrån hur väl projektet beskrivits i ansökan.
Projektansökningarna har bedömts av UHR:s
medarbetare och av externa medbedömare med ingående
kunskaper om distansutbildning och högre utbildning
respektive yrkeshögskoleutbildning.
För mer information, kontakta:
Mikael Andersson, projektledare
Telefon: 070-603 42 60
E-post: mikael.andersson(at)uhr.se

Utbildningsanordnare som beviljats medel
Ansökan om projektmedel stängde den första oktober
och UHR har nu beslutat vilka organisationer och projekt
som beviljats medel. Totalt har det funnits närmare 10
miljoner kronor att fördela inom ansökningsomgången.
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Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning

Inbjudan till SVERDS Höstkonferens-2020

“Futures of educationLearning to become”.

Program : Fredag den 18:e sep SVERD:s Höstkonferens 2020.
Plats: Saturnus konferens Lokal Koch Hornsg 15 Stockholm.( T-bana Slussen), Deltagaravgift
medlem 600 SEK , ( icke medlem 900 SEK). ( max 50 deltagare ).
09.30
10.00
10.20
11.00
11.30
12.00
12.30
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00

Kaffe
Välkommen
”Högre utbildning för samhällets utveckling”
”Lärande i en digital tidsålder”,
”Coalition on digital skills and competences
”Distansutbildning för alla”
Lunch
”Ny pedagogik inom högre utbildning” Andrea Amft UKÄ
Paneldiskussion om ”Futures of education - Learning to become ”
“NordFlexOn” Ebba Ossiannilsson Sverd
Kaffe
Avslutning

Registrering via : http://www.sverd.se/anmalan-sverds-hostkonferens/
Välkommen till SVERDs Höstkonferens med nätverkande om online- och flexibelt lärande.
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
www.sverd.se
Box 3033 871 03, Härnösand, Sweden, 070-603 42 39
mail: ordforande@sverd.se
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Besök vår webbplats www.sverd.se och
kommentera nyheter och ar�klar!
Direktadress �ll Sverdny�
h�p://ny�.sverd.se
Välkommen med ar�klar �ll nästa
SVERDny� som kommer ut i aug -2020

Ge di� stöd �ll SVERD och betala
medlemsavgi�en för 2020.
2 500 Kr för organisa�oner och
250 kr för enskilda medlemmar
som sä�s in på BG 5130-6702
SVERDS kansli Box 3033
871 03 Härnösand
Telefon 070-603 42 39
E-post kansliet
kansliet@sverd.se

