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Till dig som kontaktperson för Glokala Sverige  
 

 

 

 
• Utbildningen är kostnadsfri och hålls under ert första år som deltagare;  

april-juni 2022, eller augusti-december 2022. 
• Halvdagsutbildningen hålls vid ett tillfälle på ett datum. Vi har inte möjlighet 

att utbilda flera grupper vid flera tillfällen eller dela upp utbildningen för flera 
tillfällen. Ni tar fram ett par datumförslag så tittar vi på det och försöker 
tillmötesgå era önskemål så långt det går. 
 

• Utbildningen innehåller en föreläsningsdel om Agenda 2030 och Globala 
målen ur ett globalt och nationellt perspektiv.  

• Därefter har vi en workshopdel. Vi kommer gemensamt överens om upplägget 
och frågeställningarna för workshopen. Fokus under workshopen är att 
deltagarna arbetar med hur ni i kommunen/regionen kan utveckla ert Agenda 
2030-arbete.  

• Utbildningen är en halvdag, 3,5 timmar inkl paus, på förmiddag eller 
eftermiddag, gärna det senare om möjligt. Om man vill ha en kortare sittning går 
det också bra. 
 

• Prioriterade målgrupper är politiker och tjänstepersoner i ledande 
position; gärna förtroendevalda från alla nämnder och tjänstepersoner från alla 
förvaltningar och på olika nivåer, samt VD:ar för kommunala bolag. Utöver det är 
strateger, kommunikatörer och andra nyckelpersoner varmt välkomna. Även 
andra aktörer som ni vill ha med för att stärka er samverkan är välkomna:  
t ex näringsliv, skola, föreningsliv osv. 

• Antalet deltagare är helt valfritt. Vi har haft ända upp till 140 deltagare. Bjud 

gärna in brett! Ur vårt perspektiv kan det inte bli för många      
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• Vi kan vara hos er eller hålla en digital utbildning, eller ha ett hybridmöte om 
ni hellre vill ha det.  Vi gör det som passar er bäst! Om ni vill ha digital utbildning 
väljer ni det digitala verktyg som ni föredrar, t ex Teams eller Zoom. Om ni vill ha 
utbildningen IRL på plats hos er i lokal bokar ni lokal för utbildningen, samt resa 
och eventuell logi för utbildaren. 

• Om ni vill spela in utbildningen går det bra. Ni ansvarar för inspelning och 
distribution av den. 

 

• Du som är vår kontaktperson håller all kontakt med era deltagare; skickar 
ut save the date och inbjudan, tar in anmälningar, skickar ut möteslänkar (om ni 
vill ha digital utbildning), gör gruppindelning för workshopen, bokar lokal, resa 
och eventuellt boende (om ni vill ha utbildningen IRL hos er på plats). 

• Glokala Sveriges utbildare håller föreläsning om Globala målen och Agenda 
2030 och håller i workshopredovisningen, samt tar fram mallar för Save the 
date, program och inbjudan som vi skickar till dig/er för vidarebefordran till de 
ni vill bjuda in. 

• Som dokumentation tar vi fram pdf:er för både PowerPoint-presentationen och 
Menti-svaren, för vidarebefordran av er till deltagarna. 

• Vi planerar utbildningstillfället ihop, planeringen kan börja så snart vi har 
bestämt datum. 

 
Vi ser fram emot en halvdag med er om Agenda 2030 och Globala målen! 

Vänliga hälsningar,  
 
Helena Jönsson  
Utbildningsansvarig Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet 
helena.jonsson@fn.se  072-092 31 98, 08-462 25 55 
Läs mer på vår hemsida: Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och regioner 

mailto:helena.jonsson@fn.se
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/

