
Er dröm - vårt uppdrag!
Att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan

Plats för alla



Välkommen till ett
samarbete med
Studieförbundet
Vuxenskolan

Vi vet att eldsjälar i föreningar
med jämna mellanrum behöver
ny kraft och inspiration.

Därför har vi på Studieförbundet
Vuxenskolan (SV) gjort det
till vår uppgift att inspirera,
skapa verktyg och stödfunktioner.
Allt för att underlätta för ledare
och medlemmar att utveckla
idéer, få mer kunskap och
förverkliga sina drömmar.



SV - ett mervärde

Vårt stöd kan bland annat vara:

Rådgivning – det finns alltid någon att
kontakta för att få tips och råd om t ex
studieupplägg, föreningsfrågor eller
ledarskap.
Medverkan – vår kunskap och kompetens
kan användas vid olika tillfällen som till
exempel en medlems- eller styrelseträff
med föreningsutveckling.
Processtöd - om er förening behöver stöd i
sin utveckling kan SV:s
verksamhetsutvecklare stödja er i det
arbetet.
Digitala möten - SV har stor erfarenhet av
digitala möten och kan stödja er förening
att komma igång.
Kontaktnätet – alla de människor som
finns i SV:s nätverk är ovärderliga då det
gäller att hitta ett svar eller rätt kompetens.
Ledare - alla ledare blir erbjudna att delta i
SV:s ledarutbildning. Efter utbildningen
finns SV:s verksamhetsutvecklare där för
att stötta era ledare.

Lokaler – i vissa fall då det behövs kan vi
ordna lokal.
Praktiska saker – som till exempel
marknadsförening av er verksamhet, att
skapa inbjudningar, ta emot anmälningar
eller hjälpa er med kopiering.
Ekonomi - SV kan vara med att bidra till
att sänka kostnaden för er studie- och
kulturverksamhet genom att bekosta något
helt eller delvis i den verksamhet som vi
samverkar kring.

Prata med er verksamhetsutvecklare på SV
så får ni veta mer.



Folkbildning – en metod
till lärande

Folkbildning är ett samlingsbegrepp och syftar till att göra kunskap och
bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt, och utanför
den traditionella skolvärlden.

Folkbildningen kännetecknas av den mycket viktiga principen "fri och frivillig"
vilket innebär att den står fri från statlig styrning och att den alltid ska vara
frivillig för deltagarna. Det är alltså deltagarna själva som styr innehållet i sin
folkbildning. Lusten att lära är det som styr.

Folkbildningens bygger på att man lär bäst när man gör det tillsammans med
andra och att mötet är det centrala. Genom att dela erfarenheter och tankar
tillsammans lär man av varandra och får flera perspektiv på den fråga man
samtalar kring. Det finns många olika sätt som folkbildning kan genomföras
på. SV kan erbjuda stöd genom de här tre formerna:

1.Studiecirkel
2. Annan folkbildning
3. Kulturarrangemang



Studiecirkel

Om ni träffas regelbundet kring ett ämne kan ni starta en studiecirkel.

Att tänka på:

En cirkel har minst 3 sammankomster, minst 9 studietimmar och 3
deltagare (med ledaren).

En studietimme är 45 minuter. Max 3 sammankomster om vardera 4 tim/
vecka.

Max 20 deltagare med ledaren. Studiecirkeln vänder sig till deltagare från
13 år.

Studiecirkeln kan också genomföras digitalt. Prata med er SV-avdelning för
mer information.

Cirkelledaren är godkänd av SV och har genomgått vår introduktion.

Alla deltagare ska få information om vad en studiecirkel är och att det är
SV som är arrangör.



Annan
folkbildnings-
verksamhet

Annan folkbildningsverksamhet
är en mer flexibel
verksamhetsform än
studiecirkeln. Den passar bra när
man vill prova på nya aktiviteter.

Exempel på annan
folkbildningsverksamhet kan vara
studieresa, workshop,
barnaktivitet eller prova-på-
verksamhet.

Att tänka på:

Det kan vara minst tre deltagare
och det finns ingen maxgräns.

Antal sammankomster kan vara
en eller flera.

Antal studietimmar kan vara 1-8
st per tillfälle.

Gruppen skriver en arbetsplan
som visar upplägg, lärande och
mål.

Deltagaren kan vara med från det
året man fyller 6 år.



Kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang kan
exempelvis vara en utställning,
musikprogram, föreläsning,
guidad tur med mera.

Att tänka på:

Ett kulturarrangemang behöver
ha minst fem besökare och det
finns ingen maxgräns.

Arrangemanget ska hålla på i
minst 30 minuter men kan pågå i
flera dagar, exempelvis vid en
utställning.

Arrangemanget ska utformas för
att möjliggöra att skapa
delaktighet, upplevelse och
eftertanke hos besökarna.

Det ska framgå tydligt att det är
SV som är arrangör. Både i
annonsering och under
genomförandet.

Arrangemanget ska utannonseras
i förväg.



Digital verksamhet

Folkbildningens centrala del är att mötas, men ibland kan det vara svårt att
mötas fysiskt. Då kan ett digitalt möte vara lösningen.
Vi är alla på olika nivåer i den digitala kunskapen och som förening kan det
ibland kännas svårt att komma igång. Om er förening behöver stöd i hur ni
ska komma igång eller hur ni ska genomföra digitala möten så har vi inom
SV mycket att erbjuda er.

Den lokala verksamhetsutvecklare hos SV kan hjälpa er förening att
identifiera föreningarnas utbildningsbehov och gör en gemensam plan över
hur ni kan erbjuda och höja intresset för digital kunskap. SV kan också
erbjuda utbildning till den som vill lära sig hantera olika digitala verktyg.

Digital verksamhet ska vara roligt och spännande.



Digitaliserad
närvarorapportering

För att göra
närvarorapporteringen säkrare
har Folkbildningsrådet beslutat
att från och med 2022 ska all
närvarorapportering ske digitalt
och signeras med personligt
BankID eller annan elektronisk
legitimation.

Undantag från denna regel tillåts
bara för tillgänglighet. För
personer som inte kan få BankID
av olika anledningar kan SMS-
signering fortfarande användas.
Er lokala SV-avdelningen ordnar
detta vid behov. Personer som
inte kan hantera digital
rapportering kan få stöd av sin
lokala avdelning eller en klassisk
papperslista.

Folkbildningen ska vara
tillgänglig för alla!

SV Uppsala län erbjuder
cirkelledare och kulturrapportörer
utbildningar i E-tjänsten för
digital närvarorapportering.
För support kontakta:
uppsala@sv.se
018-102380



Anordnarskapet

SV får pengar från staten för att möjliggöra folkbildning runt om i hela Sverige.
Staten är mycket nog med vart pengarna går och att den verksamhet som
utförs för statens pengar har god kvalitet. Därför har vi på SV ett stort ansvar
då det gäller kvalitet i både själva folkbildningsverksamheten men även
återrapportering av den.

Det här innebär att vid samverkan med SV finns vissa viktiga saker att tänka
på:
Planera med SV innan verksamheten genomförs.
Var noga med att berätta att verksamheten görs tillsammans med SV både vid
marknadsföreningen av den kommande verksamheten och under tiden
verksamheten genomförs.
Var noga med att återrapportera verksamheten till SV.

Det finns många riktlinjer kring detta och den som kan det här bäst är er
verksamhetsutvecklare hos SV.



Ekonomi

SV kan vara med att bidra till att sänka kostnaden för er studie- och
kulturverksamhet på olika sätt. Ett sätt är att bekosta något helt eller delvis i den
verksamhet som vi samverkar kring.

Det är viktigt att ni innan verksamheten planerar tillsammans med SV:s
verksamhetsutvecklare så att ekonomin är så tydlig den kan bli. Syftet med
statsbidragen till folkbildningen är ytterst att alla ska ha möjlighet att bildas,
utvecklas, få den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna påverka sitt
eget liv såväl som samhället runt dem.

Det ska finnas ett kvitto och en beskrivning av vad utlägget är för och under vilken
verksamhet kostnaden uppstått.

SV kan ge ersättning för studiematerial, förbrukningsvaror och didaktiska kostnader
såsom till exempel lokalhyror.

Det finns många regler kring ekonomi. Er verksamhetsutvecklare hos SV kan hjälpa
er vidare.



Lokal förankring

För SV är det viktigt med lokal förankring, därför
satsar vi på att ha många bemannade lokalkontor.

På varje kontor finns verksamhetsutvecklare med
ett brett kontaktnät och en stor idébank som kan
hjälpa er förening att utvecklas vidare.

Använd oss som ett verktyg för att utveckla
er förening!

Uppsala
Kungsängsgatan 12, 1 tr.
753 22 Uppsala
Telefon 018-10 23 70
E-post uppsala@sv.se

Enköping
Kyrkogatan 18
745 31 Enköping
Telefon 0171-45 12 11
E-post enkoping@sv.se

Östhammar
Rådhusgatan 6
742 31 Östhammar
Telefon 0173-218 55
E-post osthammar@sv.se


