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Om Runö
Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening, utan vinstintresse.
Föreningen bedriver folkbildnings och folkhögskoleverksamhet och
konferensgårdsverksamhet i samarbete med sina huvudmän: LO, LOs
medlemsförbund och ABF.
I stadgarna definieras vårt uppdrag som facklig och politisk utbildning, facklig
utvecklingsverksamhet, kulturpolitisk utbildning, internationell utbildning samt
utveckling och samordning av personalutbildning för anslutna organisationer.
Runös vision och mission
Vår vision är att Runö skapar förutsättningar för framsteg. Med framsteg menar vi
personlig utveckling, gemensamma framsteg, förändringar i samhället. Våra
förutsättningar för framsteg är lärandet och bildningen, miljön, värdskapet,
entusiasmerandet, faciliteterna.
Gränslösa möten är vår mission. Vi vill skapa gränslösa möten geografiskt, mellan
ledare, mellan kulturer, mellan organisationer, mellan våra verksamhetsområden, för
kunskaper och erfarenheter. Vi ser att det finns möjligheter i gränslösa möten.
Runös verksamhetsidé
Runö ska vara en nyskapande utvecklings- och utbildningsresurs för LO och LOs
medlemsförbund i byggandet av ett bättre samhälle och arbetsliv, såväl nationellt
som regionalt i Stockholmsområdet.
Runö ska ge människor möjlighet att växa själsligt, kulturellt och intellektuellt.
Runö ska vara en pedagogisk resurs för arbetarrörelsen och för andra organisationer
som står arbetarrörelsen nära, i Sverige och internationellt.
Runö ska erbjuda en arena och mötesplats för nyfikenhet och fri debatt. En
mötesplats som präglas av kreativitet, hälsotänkande och klimathänsyn.
Målet är att Runö ska vara Sveriges ledande - och en i Europa framstående folkbildnings-, utbildnings- och utvecklingsresurs för arbetarrörelsen.
Runös anställda och dess styrelse samarbetar aktivt för att nå detta mål.
Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt
Grunden för Runös verksamhet är våra värderingar. Vi arbetar för ett samhälle
präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet.

Runö delar folkbildningens kunskapssyn och värnar om dess grundläggande idé:
frihet, frivillighet och samspel mellan människor. Runös pedagogiska arbete bedrivs
utifrån de demokratiska värderingar som är kännetecknande för LO, LOs
medlemsförbund och ABF.
Vi bemöter varandra - uppdragsgivare, deltagare, styrelseledamöter och anställda, på ett sådant sätt att föreningens grundläggande värderingar blir tydliga. Kort sagt,
med vänlighet och generositet i kombination med integritet och respekt.
Runös verksamheter
Runös verksamhet är indelad i fem verksamhetsområden.
De långa folkhögskolekurserna
De långa folkhögskolekurserna vänder sig i första hand till människor med kort
formell utbildning, till arbetslösa samt till människor med behov av introduktion i det
svenska arbetslivet.
Utbildningarna ska ha ett särskilt fokus på demokrati, arbetsliv, internationella frågor,
miljöfrågor och kultur. Deltagarna ska stärkas i sin ställning på arbetsmarknaden och
i sina möjligheter att ta aktiv del i samhällslivet. Deltagarna ska förstå hur och varför
de kan organisera sig för förändring.
Kontakter och utbyte med olika demokratiska rörelser ska vara en naturlig del av
verksamheten. Kultur ska upplevas, skapas och även ge verktyg för samarbete,
utveckling och förändring.
De korta folkhögskolekurserna
De korta folkhögskolekurserna ska i första hand genomföras i samverkan med LO,
LO-förbunden och andra organisationer med arbetarrörelse- och
folkrörelseanknytning. Runö ska fungera som en medskapande idé- och
kunskapssmedja i utbildningarna. Här ska deltagarna utveckla sin demokratisyn,
analysförmåga och helhetssyn samt lära för att lära och för att förändra.
Samverkanspartners och kursdeltagare ska mötas av en hög pedagogisk kompetens.
På Runös utbildningar ska kultur upplevas, skapas och även ge verktyg för
samarbete, utveckling och förändring. Deltagarna ska få möta samhällsdebattörer,
forskare och tänkare. De ska stärkas i sina fackliga uppdrag att skapa förändring och
framsteg i arbetslivet.

Särskilt utvecklingsuppdrag
Runös utvecklingsuppdrag ska i första hand genomföras med LO, LO-förbunden och
andra organisationer med arbetarrörelse- och folkrörelseanknytning.
Utvecklingsuppdraget omfattar vardagslärande, IT-stöd för fackligt lärande,
validering, pedagogik, studiematerial, samverkan med universitet och högskolor samt
samverkan med arbetarrörelsens folkhögskolor. Frågor som rör pedagogik och kultur
ska utvecklas i nära samarbete med ABF.
Runö ska bidra till möten över organisations-, generations- och nationsgränser och
därmed medverka i kunskapsproduktion och kunskapsspridning.
Personalutvecklingsuppdraget
Runös Personalutbildning är en samordnande resurs för kompetensutveckling av
anställda i LO, i LO-förbunden samt i förbundens arbetslöshetskassor.
Runö har till uppgift att lyssna på organisationernas behov och önskemål och utifrån
detta ta fram ett relevant utbud av personalutbildningar i form av kurser, seminarier,
konferenser, workshops... Utbildningar som utvecklar såväl den enskilda individen
som organisationen.
För att säkerställa att deltagarna får ut maximalt av sin utbildning, har Runö högt
ställda krav på de utbildare och föredragshållare som anlitas – både vad gäller
kunskapsdjup och pedagogisk förmåga.
Runö kan även skräddarsy utbildningar utifrån specifika behov eller fungera som
bollplank i förbundens kompetensutvecklingsarbete.
Mötesverksamheten
Runö Möten & Events ska vara en regionalt ledande mötesanläggning i första hand
för arbetarrörelseanknutna organisationer och företag. Runö välkomnar också alla
organisationer och företag som respekterar Runös värderingar.
Runös värdskap är grundat på respekt för alla gäster. Verksamheten ska präglas av
omsorg om miljö, natur och hälsa. Ambitionen är att innovativt leverera en
genomgående hög kvalité. Målet är att skapa stimulerande mötesmiljöer som väcker
nyfikenhet och ger mersmak. Miljöer där gäster får möta konst och kultur.

