
 Internationella kontakter
Svenska riksorganisationen för distansutbildning
(SVERD) samverkar med ett antal internationella 
organisationer: 
ICDE International Council for Open and Distance Education
SVERD har ett uppdrag från ICDE ON Operativt nätverk 2016-2017
EDEN European Distance Education Network
EADL European Association for Distance Learning

 Välkommen som medlem!

Enskild medlem: 250 kr
Organisationsmedlem: 2 500 kr
SVERD org nr 802011-5872
Bankgiro 5130-6702

 SVERDs kansli, Box 3033, 871 03 
Härnösand

kansliet@sverd.se, www.sverd.se

Svenska riksorganisationen 
för distansutbildning 

(SVERD)

Intresseorganisationen för alla 
som är verksamma inom 
distansutbildning i Sverige.



Vad är SVERD?
Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD) är en 
intresseorganisation för alla verksamma inom distansutbildning 
och flexibelt lärande i Sverige.Inom SVERD möts människor 
från hela utbildningsvärlden – från skolor och universitet, 
organisationer och företag.

Genom SVERD kan du bygga upp ett personligt nätverk och 
knyta viktiga kontakter.

Vad gör SVERD?
SVERD, som bildades 1984, har som syfte att vidga kunskapen 
om och medverka i utvecklingen av flexibel utbildning på 
distans.

Detta gör vi i SVERD genom att:

• initiera erfarenhetsutbyte och samverkan mellan våra 
medlemmar,
• skapa öppna mötesplatser genom att bl a anordna 
konferenser och seminarier,
• främja internationellt utbyte och samarbete,
• stimulera kunskapsuppbyggnad inom områdena 
distansutbildning och flexibelt lärande och
• medverka till att områdets utveckling bevakas i 
beslutande organ.

Medlemstidning och hemsida
Som medlem i SVERD får du medlemstidningen SVERDnytt 
fyra gånger om året digitalt samt särtryck i färgtryck 2 ggr per 
år. Här kan du läsa artiklar om distansutbildning och flexibelt 
lärande. Du får ett konferenskalendarium och rapporter från 
svenska och internationella konferenser. SVERDnytt ger 
dig också möjlighet att själv ta upp angelägna frågor kring 
pedagogik, forskning m m.
Besök gärna vår hemsida på www.sverd.se. Där finns intressanta 
länkar, kommentarsfät  och senaste nytt. Du kan också anmäla 
dig som medlem via hemsidan.

Konferenser
SVERD arrangerar varje år seminarier och konferenser där vi 
tar upp aktuella och intressanta teman som vi vet engagerar 
medlemmarna, t ex inom områdena

• Läraroller och distansmetodik
• Distansöverbryggande teknik
• Interaktion i flexibel utbildning

Som medlem i SVERD har du rabatterad avgift. 


