Flexibelt lärande på

Runö folkhögskola

Hälsobrunnsgatan 10

Varför ska vi ha flexibelt lärande
på skolan?
• Enligt folkbilningsrådet ska alla folkhögskolor erbjuda olika
lärformer för att öka den digitala delaktigheten.
• Vi vill nå studerande med olika behov och olika sätt att lära.
• Vill vill förbättra tillgängligheten för deltagarna och vara en
skola för alla.
• Förutom den utbildning som anordnas i skolans lokaler,
ska några lektioner ges i form av nätbaserat lärande.
Alla folkhögskolor har uppdraget att minska den digitala klyftan
som gör att grupper ställs utanför samhället. Information och
kommunikation med myndigheter, på skolor och på arbetsplatser
kräver datakunskaper och det flexibla lärandet är en väg att
minska klyftan.

Vad innebär flexibelt lärande?
Vi har alla olika sätt att ta till oss information och ny kunskap.
Genom att Runö folkhögskola har inslag av flexibelt lärande kan vi
möta dig som deltagare utifrån din lärstil i högre utsträckning än
tidigare.
Flexibelt lärande innebär att deltagarna på en kurs har ökad flexibilitet och valmöjlighet när det gäller tid, plats, tempo och form
för studier. Flexibelt lärande är ofta distanskurser, men behöver
inte vara det. Det kan vara rums-baserade kurser med olika former
av flexibla inslag.
Flexibelt lärande är ett begrepp inom pedagogiken som innebär
att undervisningen tar hänsyn utifrån den individuelle elevens
förutsättningar.
Vad som gör utbildningen flexibel i praktiken kan variera något.
Flexibla inslag kan vara t.ex. att de studerande i stor utsträckning
bestämmer tid och plats för sina studier.

Målsättning med Runö folkhögskolas flexibla lärande
Att flexibelt lärande och digital utveckling ska vara ett naturligt
inslag i alla kurser.
Att deltagarnas förutsättningar att få arbeten och kunna klara av
vidare studier ökar i och med denna satsning.
Logistik och datortillgång ska ses över så att alla studerande på
allmän kurs har möjlighet att studera digitalt
Att vi i större utsträckning än idag hänger med i den digitala
utvecklingen.
Att det blir mer attraktivt att söka till Runös kurser i och med de
ökade digitala inslagen.
Att vi når nya målgrupper.
Att fler av deltagarna klarar av sina studier i och med att digitala
inslag möjliggör en bättre anpassning till deltagarnas olika
lärstilar kontra mer ”traditionella” lärstilar.
Att den pedagogiska utvecklingen i högre utsträckning stöds av
fungerande teknik.

