
Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö

Handbok för kursdeltagare 
hösten 2017
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I den här handboken hittar du bland annat:
- Datum för våra gemensamma dagar.
- Presentationer av oss som jobbar här och vad vi kan hjälpa 
dig med.
- Regler kring närvaro och CSN.
- Information om dina rättigheter och skyldigheter som kurs- 
deltagare och hur du kan vara med och påverka.

Vi tipsar även om vårt miniprojektstöd och berättar hur du 
gör för att bli medlem i Glokala folkbildningsföreningen. 
Glokala bygger på ett stort engagemang och vi är glada över 
att du har valt att engagera dig just här hos oss!

Tveka inte att ta kontakt med mig om det är något du undrar 
över. Mitt kontor finns på våning två i Sofielunds Folkets 
Hus. Du kan komma förbi när som helst, ringa/sms:a eller 
mejla.

Jenny Andersson, rektor
0765-424 701
jenny@glokala.org 

Välkommen till
Glokala folkhögskolan!

Foto:  Johan Nyberg



Gemensamma arrangemang
fredag 25/8, gemensam utflykt
torsdag 21/9, seminarium Omställning & klimatkris
tisdag 19/12, terminsavslutning

Kommunikation 
Se nyheter och arrangemang på vår hemsida glokala.se 
och följ oss på facebook.com/glokala. Vad händer i din 
kurs/ditt projekt? Kontakta gärna Jenny (jenny@glokala.
org) och berätta så delar vi vidare.

Försäkring
Alla inskrivna deltagare på skolan omfattas av en olycks-
fallsförsäkring som gäller under skoltid och andra schema- 
lagda aktiviteter utanför skolan, samt till och från skolan. 
Skolan har dock ingen försäkring som täcker din privata 
egendom eller din tid utanför skolan.

Utvärdering
Varje år får alla kursdeltagare ge feedback på kurserna och  
folkhögskolan i stort i en utvärdering. 

Intyg 
Du som läser Allmän kurs har möjlighet att få ett om-
döme och ett behörighetsintyg när du slutar kursen. För 
de andra kurserna ges ett kursintyg.

Terminstider

Allmän kurs med glokal inriktning, Filmlinjen, 
Filmlinjen Projekttermin, Spinneriet hiphopmusik och 
Spinneriet urbankonst
HT 2017: 2017-08-16 - 2017-12-19
VT 2018: 2018-01-15 - 2018-06-01

Samhällsentreprenör, Samhällsentreprenör fördjupning 
och Glokala tankesmedjan 
HT 2017: 2017-08-28 - 2017-12-29
VT 2018: 2018-01-02 - 2018-06-01

Lovdagar
Hösttermin: Höstlov vecka 44.
Vårtermin: Sportlov vecka 8 och påsklov vecka 13.

Studiedagar
Kommer att meddelas av lärarna.  

Studeranderåd
onsdag 6/9 kl. 10-12, Sofielunds Folkets Hus
onsdag 12/10 kl. 10-12, Kulturhuset Framtiden
onsdag 29/11 kl. 10-12, Sofielunds Folkets Hus
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Vision
Vår vision är en värld där alla vågar vara nyfikna. Tillsammans 
skapar vi ny kunskap för ett jämlikt och solidariskt Malmö.

Uppdrag
Vi gör folkbildning genom kurser, sociala och politiska projekt och 
gemensamma platser för att bidra till hållbar samhällsutveckling 
och tillvaratagande av varje deltagares potential och kreativitet.



Våra kurser hösten 2017:
- Allmän kurs med glokal inriktning
För den som vill komplettera sina gymnasiebehörigheter.
- Filmlinjen och Filmlinjen projekttermin
Har fokus på film och det dokumentära berättandet.
- Glokala tankesmedjan - distans 
Ett medborgarforum där deltagarna inspirerar varandra och  
andra till engagemang.
- Samhällsentreprenör - distans och Samhällsentreprenör 
fördjupning - distans 
För samhällsentreprenörer som vill arrangera hållbara verksam-
heter och projekt.
- Seniorkursen
En grupp seniorer träffas varje måndag.
- Spinneriet - hiphopmusik och urbankonst 
Deltagarna väljer att fokusera på hiphopmusik eller urbankonst. 
- VIM - Världen i Malmö
Etableringskurs för den som är ny i Sverige. 

Ett av höstens projekt:

FIPOH – Flerspråkig information 
om psykisk hälsa

Projektet FIPOH syftar till att skapa lättillgän-
gligt och flerskråkigt informationsmaterial om 
psykisk hälsa riktat till barn och unga med erfar-
enheter av migration. Projektet är inne på sitt an-
dra år och är finansierat av Allmänna arvsfonden. 

Mer information om våra kurser finns på
glokala.se/kurser och i vår kursbroschyr.
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1989 började vi göra något för att möjliggöra för fler i Malmö innerstad att utbilda sig. 
Vi ville ta vara på den rika resurs som alla människor är, men inte alltid får chansen att 
vara. Vi kallade oss Folkhögskoleföreningen och tillsammans med andra organisationer 
startade vi Malmö folkhögskola med lokaler i Fosie.

Ur den erfarenheten tog idén om en egen folkhögskola form. Föreningen utvecklades 
till Folkbildningsföreningen och 2005 blev vi huvudman för Glokala folkhögskolan, då 
landets minsta folkhögskola. 

Idag växer vi i takt med nya idéer och vår förening heter numera Glokala folkbildnings-
föreningen. Tillsammans utgör folkhögskolan och folkbildningsföreningen kort och gott 
”Glokala”. 

Namnet kommer från uppmaningen “Tänk globalt - agera lokalt!”



Alf Trellid, ordförande
0723-630 787 
alf@glokala.se

Glokala folkbildningsföreningens högst beslutande organ är 
årsmötet som utser en styrelse att ansvara för verksamheten 
under det kommande året. 

Man kan gå med som medlem för att aktivt påverka verksam-
heten. Det kostar 100 kr/kalenderår för enskilda personer 
och 500 kr/kalenderår för föreningar. Kurs- och projektdel-
tagare har rabatt och betalar 25 kr/kalenderår.

Du som vill bli medlem kan betala medlemsavgiften via vår 
hemsida, glokala.se/medlem.

Göte Rudvall, sekreterare
0730-642 461
gote.rudvall@gmail.com

Välkommen som medlem och att engagera dig!

Du kan läsa mer om Glokala folkbildnings-
föreningen i våra årsberättelser och i vår  
jubileumsskrift. Tryckta exemplar finns  på 
Sofielunds Folkets Hus.

Fo
to

: J
en

ny
 L

ju
ng

gr
en



Sofielunds Folkets Hus 
Glokala folkhögskolans huvudbyggnad är Sofielunds 
Folkets Hus som ligger på Rolfsgatan 16. Eftersom det 
är ett folkets hus finns det många olika föreningar som är 
med och fyller huset med aktiviteter. 

Följ oss på Facebook:
Sofielunds Folkets Hus

Carlos Cortés 
Folketshuschef
0707-765 725
carlos@sofielund.org

Alen Parker
Värd och lokalmiljö
0762-290 509
alen@glokala.se
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Våning 1 - Sofielunds Fokets Hus
I den inglasade foajén hittar du Världshus Marilú, en  
lunchrestaurang med kafé. Receptionen har hand om husets 
bokningar och kan hjälpa besökare med utskrifter och annat. 

I korridoren ligger Galleri Under Ytan och Folkets Hus kon-
tor. Närmast Rolfsgatan hyr Kastanjeskolan lokaler. I östra 
hörnan av huset finns ett rörelserum som används för yoga, 
folkdans, sång, teater och qi gong. 

Våning 2 - Sofielunds Folkets Hus
På denna våning hittar du Allmän kurs och Världen i 
Malmö. 

I sal 11 finns det kylskåp, kaffebryggare och mikrovågsugn. 
Här kan du luncha om du tar med en egen matlåda. 

Ovanför restaurangen ligger Glokalas stora personalrum, 
där många pedagoger har sitt skrivbord. Här finns skrivare, 
kopieringsmaskin och kontorsmaterial.

I korridoren utanför personalrummet har Jenny Anders-
son, rektor, sitt kontor. Intill sitter Felicia Trellid, som kan 
svara på frågor om CSN, samt kuratorn Paula Aracena och 
vår ekonom Viveka Hansson (föräldraledig), samt Adelaide 
Danielsson.

Våning 3 - Sofielunds Folkets Hus
Längst  upp  i rummet närmast Rolfgatan (bilden) har vi 
ytterliggare ett klassrum. I andra delen av huset har Carlos 
Cortés, folketshuschef, sitt kontor.

Källaren - här finns radiostudio och andra föreningslokaler. 

Hitta oss i området!



Annika Fredriksson
lokalansvarig, 
Glokala folkhögskolan
annika@glokala.se
076-542 47 25

Framtiden
På Rolfsgatan 7b finns Kulturhuset Framtiden. 
Här finns våra kurser Spinneriet och Filmlinjen. 
Här finns också lokaler för uthyrning till andra 
ideella föreningar.
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Underverket
Underverket är en fysisk arena på 900 kvadratmeter för individer, föreningar, 
projekt och kulturutövare som på olika sätt skapar positiv social förändring 
och hållbarhet. Här finns till exempel en dockteater för vuxna, ett galleri, re-
plokaler, kontor och syateljéer. Underverket är inte en öppen mötesplats men 
du är såklart välkommen på besök. Eller passa på att kolla in Underverket när 
vi har vernissage!

Underverket ligger i källarplan, på hörnet Hasselgatan/Bokgatan. Adressen är 
Hasselgatan 8.

Emma Ivarsson
Verksamhetsledare
emma@glokala.org 
076-54 24 703

facebook.com/underverket



Tips till dig som behöver en dator
Om du inte har tillgång till en egen dator som du kan 
använda i dina studier, så har du möjlighet att låna en 
bärbar dator. Detta anmäler du till den som är kurs- 
ansvarig för din kurs som kontaktar IT-ansvarig. Du 
måste skriva på ett kontrakt med villkor och åter- 
lämningsdatum och lämnar en depositionsavgift mot-
svarande hälften av datorns värde som du får tillbaka 
när den är återlämnad. Datorerna som finns är bärbara 
PC. Depositionsavgiften är oftast 2 500 kr, men avgiften 
varierar beroende på dator. 

Gratis programvaror
Vet du att det finns gratis programvaror att ladda ner som 
till exempel LibreOffice, Gimp och Firefox? Information 
om datorprogram som vi använder finns under studeran-
deinfo på vår hemsida.  

Att skriva ut och kopiera
Prata med din lärare när du vill skriva ut eller kopiera. 
Det är gratis att skriva ut och kopiera material som är 
en del av ditt skolarbete. Privat kopiering eller utskrifter 
kan du få hjälp med i Sofielunds Folkets Hus reception. 
Här kan du skriva ut i både svartvitt och färg, i A3- och 
A4-format. En A4 i svartvitt kostar 1 kr/sida och en A3 i 
färg 5 kr/sida.
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Internetanslutning

Sofielunds Folkets Hus
Wifi: SHF_guest
Lösen: FrittSofielund

Framtiden (Välj den accesspunkt som har starkast signal)
Wifi: SouthBridge/NorthBridge
Lösen: KunskapSofielund
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Hur anmäler jag mig till CSN?
Våra långa kurser är studiestödsberättigade, vilket innebär 
att du som studerande kan ansöka om studiestöd. I din 
ansökan, som du gör på Mina sidor på csn.se, fyller du 
i om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även 
vill låna pengar. På sidan kan du följa din ansökan och se  
datum för kommande utbetalningar. Du kan bara få studie- 
medel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan  
innan din ansökan kom in, så sök studiemedel i tid.
 
Hur gör jag om jag är sjuk eller vabbar?
All schemalagd undervisning är obligatorsik. Anmälan 
om frånvaro meddelas till kursansvarig eller mentor via 
sms, e-post eller telefon. Allmän kurs registrerar närvaro/
frånvaro i Schoolsoft. 

Du ska du även göra en sjukanmälan på följande sätt:
- När du är sjuk ska du anmäla det omgående, helst första 
sjukdagen och senast sjunde dagen, till Försäkringskassan. 
- När du är hemma för vård av barn (VAB) ska du anmäla 
detta till CSN senast en vecka efter första vårddagen.
Vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn som 
överstiger en vecka krävs fullständigt läkarintyg. 

Hur påverkar frånvaro studiestödet?
Du får studiemedel för studier på folkhögskola när du 
studerar i den takt som står i din utbildningsplan. Om 

Felicia Trellid
Administrativ assistent
Kan svara på frågor om CSN
0765-424 729
felicia@glokala.se

Felicia har sitt kontor på våning 2.

du har låg studieaktivitet och hög frånvaro riskerar du att 
bli avstängd eller utskriven, vilket påverkar ditt studiemedel 
från CSN. För att få studiemedel måste du kunna visa att du 
klarat av dina studier. 

Veckor då du varit sjuk, och som Försäkringskassan har  
godkänt, räknas inte när CSN prövar dina studieresultat. 
Detsamma gäller vård av barn eller närstående, om du har 
anmält detta till CSN.

Vad gäller vid studieavbrott?
Deltagare som vill avbryta sina studier meddelar detta till 
kursansvarig. Om du har studiemedel från CSN måste du 
även kontakta dem och meddela ditt studieavbrott.

Mer information finns på csn.se och omstudiemedel.se.



Hej, 

Jag heter Paula och arbetar som kurator. Om du som kurs-
deltagare behöver råd och stöd i någon fråga som rör skolan 
eller privatlivet, får du gärna vända dig till mig. Antingen 
reder vi ut problemet på plats, eller så kan jag försöka att 
stödja dig vidare med att hitta rätt kontakt utanför skolan. 
Jag har sekretess och för inte någon information vidare 
utan att först ha talat med dig om det.

Jag har ett rum på andra våningen på Sofielunds Folkets 
Hus. Vill du prata så hugg tag i mig, ring eller skicka ett 
mejl. Kan jag inte prata direkt så bokar vi en tid.

Paula Aracena                                                                                                     
0765 - 42 47 20
paula.a@glokala.se
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Besök gärna Vägledningscentrum

Vägledningscentrum erbjuder studie- och yrkesväg- 
ledning. Det är en öppen verksamhet dit du är välkom-
men med dina frågor utan att beställa tid. Om du vill 
kan du också ringa och boka tid i förväg.

Ordinarie öppettider är helgfri:
måndag 13.00-18.00
tisdag 13.00-16.00
onsdag 13.00-16.00
torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-12.00

Representanter från Malmö högskola finns på plats  
torsdagar ojämna veckor kl. 10.00-12.00. 

Representanter från Lunds universitets finns på plats 
varje onsdag 13.00-15.00.

Du kan chatta med Vägledningscentrum på hemsidan.
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00.

Adress: Föreningsgatan 7 a, 211 44 Malmö

www.malmo.se/vagledningscentrum
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Tips på utbildningsmässor

TODO
9-11 november på Malmömässan
torsdag-fredag kl. 09-15, lördag kl. 10-15

En gång om året samlar Malmö stad arbetsgivare,  
branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och 
arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär.

malmo.se/todo

Saco Studentmässa
6 december kl. 09-16 på Malmömässan 

Saco Studentmässa är Skånes yrkes- och utbildnings-
mässa. Hitta ditt framtida yrke och ett tydligt mål 
med dina studier. Under dagen kan du mingla med 
utställare, gå på miniseminarier och träffa studie- och 
yrkesvägledare. Utställare på studentmässan i Malmö är 
universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkes- 
utbildningar och privata utbildningar, internationella 
utbildningar och agenter för utländsk utbildning, fram-
tida arbetsgivare, myndigheter och organisationer samt 
Saco och förbunden.

www.saco.se/saco-studentmassor



Likabehandlingsplan

Glokala folkhögskolan vill skapa ett samhälle där alla män-
niskor har möjlighet att utvecklas och leva sin fulla kapa-
citet. Därför arbetar vi utifrån en samhällssyn som bygger 
på solidaritet och alla människors lika värde. Vi har också 
som mål att arbeta för en god arbetsmiljö där det finns 
möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och utveckling.

Som en del av detta arbete tycker vi det är viktig att stå upp 
emot all form av diskriminering. Vi har en likabehandlings-
plan där vi dels berättar vad diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling innebär, och dels har upprättat 
en handlingsplan för hur vi ska agera om diskriminering 
sker. Detta arbete utgår från Diskrimineringslagen som 
Glokala folkhögskolan är skyldig att följa.

Diskrimineringslagen innebär att deltagare och personal 
skall vara skyddad ifrån all form av diskriminering, trakas-
serier och kränkande behandling på grund av:
1. kön
2. könsidentitet eller könsuttryck 
3. etnisk tillhörighet 
4. religion eller annan trosuppfattning 
5. funktionsnedsättning 
6. sexuell läggning 
7. ålder

Enligt Diskrimineringslagen sker diskriminering när per-
sonal på en skola behandlar en kursdeltagare eller sökande 
till en kurs sämre än andra, och behandlingen har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna (se de sju punk-
terna ovan). Rektorer, lärare, annan skolpersonal, eller an-
dra personer som anordnar eller håller i utbildningar, kan 
utföra handlingar som kan räknas som diskriminering.

Om en studerande trakasserar en annan, och personal på 
skolan känner till det, är skolan skyldig att reda ut och 
åtgärda det som hänt.

Likabehandlingsplanen finns att läsa på vår hemsida:
www.glokala.se/studerandeinfo
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Drogpolicy för kursdeltagare
Glokala folkhögskolan arbetar för en trygg och drogfri 
miljö. Hälsoperspektivet ska genomsyra våra versamheter 
och vi har en drogpolicy till stöd för att främja hälsa och 
förebygga missbruk. 

Detta gäller för våra verksamheter:
- Rökning ska ske vid speciellt ansvisade platser och är  
annars förbjuden i, och i anslutning till, våra lokaler.
- Det är förbjudet att förvara och förtära alkohol- 
haltiga drycker eller uppträda alokoholpåverkad inom våra 
verksamheter.
- All hantering och bruk av narkotika är förbjuden.

Drogpolicyn finns att läsa på vår hemsida:
glokala.se/studerandeinfo

 Utskrivning och avstängning 
Utskrivning innebär att du måste avbryta dina  
studier på kursen. Avstängning innebär att du blir 
avstängd från dina studier under en tidsbegränsad 
period, för att därefter antingen fortsätta dina studier 
eller bli utskriven. 

Följande kan leda till utskrivning från kursen eller 
avstängning från studierna:
- låg studieaktivitet (som studieaktivitet räknas  
aktivt deltagande i undervisningen, att lämna in sina 
arbetsuppgifter i tid, att delta i föreläsningar, studie-
besök och gemensamma aktiviteter som arrangeras 
av skolan)
- hög frånvaro
- upprepad frånvaro som påverkar möjligheten att 
fullfölja påbörjad kurs
- inför beslut om utskrivning ska beräknas och tas 
hänsyn till frånvaro under hel termin eller större  
delar av terminen
- brott mot skolans drogpolicy
- kränkande uttalande och/eller beteende
- brott enligt svensk lag
- hotfullt uttalande/beteende eller våldsamt beteende

Rutiner kring utskrivning och avstängning finns i 
“Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid  

Glokala folkhögskolan” på glokala.se/studerandeinfo Fo
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Vad är studeranderådet?
Om det är något du vill förändra eller påverka på Glokala 
folkhögskolan är det bra att göra det genom studerande-
rådet. Rådet träffas tre gånger per termin för att lyfta upp 
deltagarnas perspektiv på sin kurs och på skolan i stort. 

Vilka är med?
Varje kurs diskuterar tillsammans vad de vill lyfta i  
rådet och väljer två representanter från sin kurs. Kurserna 
bestämmer om de vill ha samma representanter på rådet 
eller om uppdraget ska roteras. 

Representanterna träffar rektor, som sedan har i uppgift 
att agera utifrån de frågor som lyfts genom att till exempel 
lyfta frågorna med deltagare, personal, styrelsen eller de 
som är verksamhetsansvariga för våra lokaler. 

Vad kommer vi att diskutera?
Det är deltagarna som bestämmer vilka frågor som ska tas 
upp på studeranderåden. Varje råd har även en eller ett par 
fokusfrågor.

September: På agendan är arbetsmiljön och utvärdering 
av terminsstarten. Studeranderådet väljer skyddsombud 
och representanter till Glokala folkbildningsföreningens 
styrelse.

Oktober: Beslut om miniprojektstöd. Det är tillåtet att vara 
fler än två representanter från varje klass. På agendan är 
även likabehandlingsplanen.

November: Hur kan vi utveckla studerandeinflytandet?

Hur föreberder jag mig?
Kursansvariga ska avsätta lektionstid så att ni kan diskutera i 
grupp om det är något särskilt ni vill lyfta. 

Vad händer sen?
Varje studeranderåd dokumenteras med stödanteckningar, 
gärna tillsammans med förslag på hur eventuella problem 
kan lösas. Anteckningarna gås igenom vid nästa möte, för att 
stämma av vilka åtgärder som har gjorts.

Vid frågor om studeranderådet och miniprojektstöd, 
kontakta: Jenny Andersson, jenny@glokala.se



Sök miniprojektstöd!
Upp till 3000 kr 
Deadline 8/10 - ansök online!
www.glokala.se/miniprojekt
Beslut om minprojektstöd tas på studeranderådet den 12/10. 
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aDet är kul när det händer mycket kring Glokala!

Här är några tips till dig som själv vill arrangera ett 
event eller likande: 

Testa din idé på någon annan
Ofta blir konceptet starkare då och förhoppningvis hittar 
du fler som vill hjälpa till med allt som behöver ordnas. 

Boka lokal och om ni behöver fika/mat
Kontakta respektive verksamhetsansvarig på Sofielunds 
Folkets Hus, Underverket och Framtiden för  
lokalbokning. Fika/mat för större grupper kan köpas av 
Världshus Marilú om ni beställer i förväg.  

Fixa ekonomin
Om ditt arrangemang är en del av vår verksamhetsbudget 
måste rektor ha gett klartecken för detta. Vid eventuell 
fakturering måste referens med kurs/projekt/arrangemang 
samt kontaktperson framgå tydligt. Om du inte har någon 
budget rekommenerar vi att du söker vårt miniprojektstöd. 
Du kan också undersöka andra finansieringsmöjligheter. En 
lista på stipendier och priser finns till exempel på Malmö 
stads hemsida.

Cora (till vänster) är en av våra tidigare kursdeltagare som har 
sökt miniprojektstöd. 
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Sprid ordet och bjud in fler!
Affisch, flyer, sociala medier - det är ofta mycket som ska 
fixas för att nå ut! Tipsa gärna Jenny (jenny@glokala.org), 
så sprider hon i våra kanaler. 

Gör en utvärdering
Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Gör en utvärdering i er 
projektgrupp och bland de som deltagit i arrangemanget. 
Återkoppla gärna till fler på Glokala, så att vi kan lära av 
varandra. 

Missa inte Framtidsfestivalen i höst!
Framtidsfestivalen är en plats för att visa upp hur en hållbar 
värld skulle kunna se ut. Tillsammans med partners från alla 
sektorer lyfter vi fram det positiva som händer i samhället, 
hyllar de som gör skillnad och ger verktygen så vi alla kan 
minska vår negativa påverkan på människor, djur och natur. 

Festivalen kommer att visa upp och utforska vad som är 
möjligt när vi engagerar oss i frågor som klimatförändringar, 
mänskliga rättigheter och demokrati. Med rötterna i Malmö 
och blicken mot FN:s  globala mål som kommer att förändra 
världen till 2030 vill vi bjuda in till en plats som ger hopp, 
fylld med kultur, kunskap och människor som förändrar på 
riktigt. 

Vi bjuder in fler att medverka under festivalen. Tillsammans 
utvecklar vi ett evenemang som ger energi, nya vänner och 
verktygen att själv kunna vara en del av förändringen.

http://framtidsfestivalen.se/
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alAnders Lindholm
tema
anders@glokala.se
0765-424 715

Anna Angantyr 
kursansvarig
0765-424 714
anna.a@glokala.se

Gisela Mårtensson
kursansvarig
0765-424 708
gisela@glokala.se

Allmän kurs med glokal inriktning

Ingemar Johnn
matematik
ingemar@glokala.se
0765-424 719

Milo Bajraktari
matematik
milo@glokala.se

Gittan Sundin
matematik & naturvetenskap
gittan@glokala.se

www.glokala.se/allmankurs

Lena Åhfeldt
engelska
lena@glokala.se

Gordana Gagic
lärarassistent
gordana@glokala.se
0765-42 47 26

Vi är pedagoger på Allmän kurs:

Lone Havermose
tema & engelska
lone@glokala.org



Samhällsentreprenör fördjupning
Emma Ivarsson
vikarierande kursansvarig
0765-42 47 03
emma@glokala.org
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Samhällsentreprenör 
& Samhällsentreprenör fördjupning
August Nilsson
kuransvarig (föräldraledig aug-jan)
0736-982 557
august@glokala.se

Filmlinjen  
& Filmlinjen projekttermin
Kalle Gartberger, kursansvarig
0765-424 727
kalle@glokala.se

www.glokala.se/filmlinjen

Glokala tankesmedjan
Anna Angantyr, kursansvarig
0765-424 714
anna.a@glokala.se

www.glokala.se/tankesmedjan

Filmlinjen  
& Filmlinjen projekttermin
Emil Wennborn, lärarassistent
0765- 424 724
emil@glokala.se

Samhällsentreprenör 
& Samhällsentreprenör fördjupning
Fredrik Björk, pedagog
fredrik.bjork@mah.se

www.glokala.se/samhallsentreprenor

Samhällsentreprenör
Annika Fredriksson
vikarierande kursansvarig
076-542 47 25
annika@glokala.se
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Spinneriet 
- med inriktningarna urbankonst och hiphopmusik

Kontaktperson:
Mikael Rickman (urbankonst)
0722-643 553
mikael@glokala.se

Jens Lindqvist (urbankonst), jens@glokala.se
Ayla Shatz (hiphopmusik), föräldraledig 
Emilia Carapic (hiphopmusik), emilia@glokala.org, 
vikarierande kursansvarig
Toju Jemide (hiphopmusik), toju@glokala.se

VIM - Världen i Malmö

Lisa Petri
kuransvarig
lisa@glokala.se 

Hassan Shammout
pedagog
hassan@glokala.org

www.glokala.se/vim

Klara Sager
pedagog
klara@glokala.org

Imad Al-Tamimi
Pedagod
0765-424 718
imad@glokala.se



På glokala.se kan du läsa mer om Glokala folkbildningsföreningens styrelse. För kontakt: styrelse@glokala.se. 
För kontakt med valberedningen: valberedning@glokala.se.

Charlotta Zettervall Enrique Perez Ewa Ekberg-Wihlén

Alf Trellid Göte Rudvall Inger Leite Johanna Sixtensson Dawan Raoof
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Erik Hellberg



Tänk globalt - agera lokalt!
Expeditionen: 040-88 225

facebook.com/glokala


