Spelar landsbygden någon roll?
Vad är landsbygdsutveckling?
Vad är din roll i sammanhanget?
Välkommen att fördjupa dig och dela med dig
av dina kunskaper på en introduktionskurs i

LANDSBYGDSUTVECKLING, 10p
Ge och ta - nytt nätverk
Kursen vänder sig till dig som arbetar med landsbygdsutveckling eller
samhällsplanering oavsett om det är lokalt, regionalt eller nationellt.
Du kanske är förtroendevald inom politiken eller inom någon enskild
organisation. Eller arbetar du med utvecklingen i just din by? Som
exempel vill vi nämna att vi på tidigare kurser haft folk från Skurup i
söder till Karesuando i norr, från kommuner, länsstyrelser, verk,
naturbruksskolor, LRF, Kooperativ utveckling, hushållningssällskap
och diverse lokala organisationer och byalag. Blandningen av
personer med olika bakgrunder och roller är en av kursens styrkor!
Nya infallsvinklar - från praktiker och teoretiker
Vi har samlat litteratur, föreläsare och inte minst andra kursdeltagare
som kan ge dig olika och förhoppningsvis nya infallsvinklar på den
process där du är en viktig aktör för din bygd. Kursen vill ge dig
möjlighet att hitta både nya insikter och konkreta verktyg för
utvecklingsarbetet.

Nytta och nöje
Återkommande moment i kursen är:
- Att arbeta med landsbygdsutveckling - verktyg och metoder
- Den lokala utvecklingen - människorna, kulturen, företagandet,
demokratin
- Landsbygden i sitt sammanhang: historia, politik, ekonomi, EU,
hållbar utveckling mm
Vi betonar vikten av att du ska ha nytta av kursen i din vardag men
också att vi ska har roligt tillsammans, då lär vi oss mer! Vi kommer
att arbeta via internet och e-post med inlämningsuppgifter och
grupparbete. Kursen är kostnadsfri men resa och uppehälle betalar du
själv.
Vgv 

Fem kursträffar på olika platser:
Kursen börjar vecka 34 med att du får lite material och uppgifter till
första träffen. Följande datum och platser planeras (träffar varar två
nätter men inte fulla tre dagar):
v39, 25-27/9 2006, Halland
v46, 13-15/11 2006, Jämtland
v4, 22-24/1 2007, Värmland
v11, 12-14/3 2007, Uppland
v19, 9-11/5 2007, Gotland
Till varje träff knyts två eller tre forskare och/eller praktiker som ger
sina perspektiv på landsbygdsutveckling. Vi gör dessutom ett eller
flera studiebesök vid varje träff för att dra nytta av andras inspiration
och erfarenheter.

Ansvarig kursledning:
Yvonne Gunnarsdotter
Thomas Norrby
Cecilia Waldenström

lärare, antropolog och
doktor i miljökommunikation,
statskonsulent, agronom och
licentiat i företagsekonomi,
forskare, agronom och
doktor i pedagogik

Omfattning och behörighet mm

För mer information, kontakta:
Yvonne Gunnarsdotter
018-67 17 57
yvonne.gunnarsdotter@sol.slu.se
Thomas Norrby,
018-67 18 89
thomas.norrby@sol.slu.se
Institutionen för stad och land
SLU
Box 7005
750 07 Uppsala

Kursen omfattar 10 poäng men går på kvartsfart. För att vara behörig
att gå kursen måste du ha grundläggande behörighet till
högskolestudier, samt ett års erfarenhet av arbete med
landsbygdsutveckling, som anställd eller ideellt. För dig med
högskoleexamen om minst 120 p har vi också ett
"Breddmagisterprogram" på 40p. Introduktionskursen utgör med några
fördjupade uppgifter den första kursen i programmet.

Anmälan
Anmälan till kursen eller programmet görs på särskild blankett som du
hittar på www.slu.se, klicka vidare till "Utbildning" och sedan
"Anmälan". Anmälningskoden till programmet är 81004. Om du
anmäler dig till programmet behöver du inte anmäla dig till kursen, då
är du garanterad en plats på denna och efterföljande kurser.
Anmälningskoden till Introduktionskursen är 10119. Anmälan skickar
du tillsammans med erforderliga intyg om att du uppfyller
förkunskapskraven till:
SLU, Studerandeavdelningen, Box 7010, 750 07 Uppsala.

