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LØS strategi for uddannelsesaktiviteter 2021 

Baggrund 

Økosamfundene er oplagte læringsrum, med deres praktiske løsninger og konkrete fællesskaber.  
Der eksperimenteres og der fremvises alternative boliger, måder at rense vand på, varme op på, 
producere elektricitet osv.  Økosamfundene er sociale fællesskaber med alt, hvad det indebærer 
af kommunikation, konflikt, samarbejde, beslutningstagning mm. Der er meget at byde på.   
 
Det er attraktivt for forskellige grupper at besøge økosamfundene, men der tilbydes mere end 
rundvisninger. Skoler henlægger undervisning til et økosamfund, højskoler kommer på besøg og 
der afholdes kurser og uddannelsesforløb for varierende målgrupper. Der foregår meget i de 
enkelte økosamfund og LØS har uddannelse som strategisk fokus. I en verden præget af øget 
prioritering af og fokus på nødvendigheden af grøn omstilling, med voksende klimaangst og søgen 
efter fællesskaber, kan LØS og økosamfundene vække optimisme og håb. Derfor denne strategi.     

Vision for uddannelsesaktiviteter i LØS 

Med kvalificeret undervisning og uddannelse indenfor bæredygtighed og økosamfund udgør LØS 
en aktiv medspiller i den grønne omstilling. 

Mission for uddannelsesaktiviteter i LØS  
LØS afholder og promoverer kurser i øko- og lokalsamfund og stiller kvalificerede undervisere til 
rådighed for skoler, højskoler, økosamfund og andre aktører, der søger inspiration og værktøjer 
indenfor alle dimensioner i bæredygtighedshjulet for derved at styrke den grønne omstilling.  

Dette realiseres gennem følgende konkrete handlinger: 

 
EFTERUDDANNELSE OG KAPACITETSOPBYGNING  
Kvalificere og efteruddanne undervisere gennem LØS 

1. LØS tilbyder efteruddannelse af LØS’ voksenundervisere indenfor relevante områder, 
primært gennem Erasmus+ mobilitetsprogrammet.  

2. LØS deltager som partner i andre landes Erasmus+ finansierede kurser, primært for 
målgruppen ’ungdomsarbejdere’, hvor medlemmer kan sendes ud på kortere kurser.    

3. LØS opsøger og deler øvrige efteruddannelsestilbud med sine medlemmer. 
 

UNDERVISERNETVÆRK  
Koordinere og promovere et voksende undervisernetværk i LØS  

4. LØS vedligeholder en liste på okosamfund.dk over undervisere, blandt medlemmerne. 
Denne liste promoveres gennem LØS’ kanaler (Facebook, blade og nyhedsbreve) samt 
udsendes af LØS til højskoler og andre organisationer.   
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5. Alle deltagere i Erasmus+ finansierede kurser gennem LØS er forpligtede til at stå 
på denne liste og stille deres viden til rådighed, men andre kan også stå på listen.   

6. LØS afholder et årligt undervisertræf for alle på underviserlisten.  
Her udvikles strategien, netværkes, afsøges efteruddannelsesbehov, udveksles 
metoder/viden/erfaringer/udfordringer og planlægges nye uddannelsesaktiviteter.  

 
UDDANNELSESAKTIVITETER  
Afholde og promovere uddannelsesaktiviteter gennem LØS 

7. LØS fører en liste over relevante uddannelsesaktiviteter på okosamfund.dk  
8. Undervisningsmaterialer og uddannelsesforløb stilles til rådighed af og for 

undervisernetværket, for at initiere nye uddannelsesaktiviteter i økosamfundene.    
9. Undervisere opfordres til at gå sammen om at udbyde kurser; enten privat,  

i økosamfundsregi eller i samarbejde med højskoler og andre uddannelsesinstitutioner.  
10. LØS arrangerer årlige ’Lev og Lær i økosamfund’ weekendkurser indenfor de 4 

dimensioner, over 4 weekender og i 4 forskellige økosamfund. Økosamfund opfordres 
til at afholde en sådan weekend og LØS har udarbejdet et sæt retningslinjer herfor.  
LØS’ Ressourcecirkel står for retningslinjer og igangsætning, mens økosamfundene 
afholder, assisteret af sekretariatet (primært markedsføring/rekruttering).  

11. LØS vil i 2022 arbejde hen imod at kunne afholde et 4 ugers EDE, gerne med f.eks. et 
modul i flere økosamfund.  

12. LØS engagerer sig aktivt i kredsen for en eller flere højskoler for at sikre, at udbudte 
kurser på højskolerne styrker den grønne omstilling og at LØS inviterer sig selv ind.  
 

 
OPERATIONELLE ASPEKTER  
- via hjemmesiden kan oplæg omkring LØS og økosamfund bestilles til en foreslået pris på 1800 kr. 
+ transport for et almindeligt oplæg. Får en underviser en opgave som oplægsholder eller en 
anden type opgave for LØS, som er tilgået foreningen direkte, tilfalder halvdelen af et evt.  
honorar LØS, hvor den anden halvdel tilfalder de involverede personer.  
 
- der udarbejdes aftaler med personer, der sendes på betalte kurser af LØS, om at de selv skal 
lægge ud for udgifter til kost, logi og rejse. Der skal være tydelige kriterier for hvilke betingelser 
der skal opfyldes, inden man kan få sine udgifter refunderet, evt. en individuel afvejning.  
Det forventes bl.a., at man leverer ift. læringskontrakt indenfor det første år efter hjemkomst, før 
man får sine udgifter refunderet.       
 
- hver underviser står opført på hjemmesiden, hvor der er et billede af underviseren samt 
information om underviserens uddannelse, erfaringer og undervisningstilbud, evt. henvisning til 
underviserens hjemmeside. Evt. skal underviseren selv kunne lægge det op.  

 
- på hjemmesiden informeres om mulighed for at klage over en underviser. Klager sendes til 
Uddannelsescirklen, som på baggrund af klagens indhold samt udtalelse fra underviseren kan: 

1. Fjerne underviseren (evt. midlertidigt) fra listen.  
2. Give underviseren konkret information om hvad der skal 

forandres/forbedres/gøres, for at han/hun fortsat/atter kan stå på listen.  
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