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Sammanfattning
SV Stockholms län förverkligar SVs vision genom att som folkbildningsaktör erbjuda kreativa
mötesplatser, vilka ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Både för den enskilda människan och för grupper av människor med gemensamma
behov och värderingar.
Vi inom SV Stockholms län arbetar för att
vara en lokal kraft för samhällsutveckling.
SV är folkbildningens mest lokala studieförbund, förankrade i länets alla kommuner.
Genom att arrangera ett rikt utbud av studiecirklar, föreläsningar och kulturarrangemang
ger vi invånarna i Stockholms län möjlighet
att växa genom ny kunskap och spännande
möten med andra människor.
Vår verksamhet är tillgänglig för alla och
ska bedrivas på ett sätt så att det finns jämlika förutsättningar för människor att delta.
Vi har ett särskilt ansvar för att nå utsatta
människor och grupper och för att ge dem
möjligheter för att övervinna olika typer av
studiehinder.
Verksamheten genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv och har en interna-

tionell prägel, som bidrar till ökad kunskap
om omvärlden och stärker internationell
solidaritet.
Vårt samarbete med ett 40-tal regionala
organisationer och många lokala föreningar
skapar mervärden genom att vi tillsammans
kan genomföra en omfattande och kvalitativt
bättre verksamhet, samtidigt som våra insatser stärker och utvecklar föreningslivet.
2013 har vi särskilt prioriterat verksamhet
som når ungdomar i utanförskap. Vi har även
fortsatt stärka kvaliteten i vår verksamhet.

Peter Sikström
Avdelningschef
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Musik & Ungdomar
Visste du att folkbildningens
satsning på musik banade
väg för det svenska musikundret?
SV arbetar för att skapa
aktiva mötesplatser för ungdomar. Mötesplatser som ger
möjligheter att ta till sig nya
kunskaper och delta i demokratiska processer. Vi vill att
SV Stockholms län ska ses
som en naturlig samarbetspartner för grupper, organ
isationer och kommuner.
Musiken är det område i SVs
verksamhet där vi når flest

unga. The Tube är ett koncept och en webbplattform
som är SVs varumärke för
kvalitativ musikverksamhet
(www.thetube.se).
De flesta band/grupper
blir aldrig världsberömda
stjärnor som åker limousin
och ligger överst på topp
listan, men ofta är det sociala
och musikaliska lärandet
nog i sig själv. Att spela med
människor man gillar ger
kraft att hålla drömmar vid
liv. Länge!
SV hjälper till att för-

verkliga drömmar och ger
människor möjlighet att
utvecklas. Tillsammans med
SV kan deltagarna komma
igång, starta ett band, hitta
en replokal, lära sig spela och
skriva egna låtar. Vi tillför
branschkunskap, pedagogik
och praktiska möjligheter.
Vi arbetar också för att fler
tjejer ska börja spela hos oss.
Vårt rikstäckande musik
koncept kallas för The Tube
och finns i hela landet. Vår
slogan är “Från replokal till
turné.”
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The Tube
SVs kvalitetskoncept ”The
Tube” innefattar flera steg
(stationer). SV Stockholms
län ska ligga på den högsta
nivån, station 3, vilket innebär bland annat följande:
––SV ska erbjuda lokaler till
band med egna instrument.
––SV ska erbjuda utrustad
lokal till deltagare utan
egna instrument
––SV ska erbjuda band med
egna lokaler verksamhetsstöd eller hyresbidrag.
––SV ska bedriva en rockskola
med nybörjar- och fortsättningskurser i elgitarr, elbas,
trummor, keyboards, sång
och ensemblespel.
––SV ska erbjuda

studioinspelningar i egen
eller delad studio.
––SV ska erbjuda externa
aktörer inspirerande föreläsningar om att bemöta
och nå unga. SV har
arrangerat en SV Arena
med temat: Hiphop – ungas
väg till kunskap? Kan
hiphop vara en metod för
att öka integrationen? Att
ge unga förutsättningar
att utvecklas? Kan hiphopverksamheten komplettera
skolundervisningen? Hur
möter vi ungas behov i
kommunen? Forskare från
Malmö högskola presenterade en ny forskningsrapport om ungas andra chans
via hiphop. Samtal om möjligheter utifrån rapporten
som presenterades av Johan
A Lundin, lektor i Historia
vid Malmö högskola,

5

historiker med speciellt
intresse för populärmusik
och folkbildning.
––SV ska hjälpa lokala arrangörer och intresserade att
arrangera konserter, samt
göra egna arrangemang.
––SV ska arrangera föreläsningar/clinics i olika ämnen
för alla deltagare.
––SV ska ordna så att verksamheten ingår i SVs
nationella musiknätverk.
Två utbytesspelningar har
genomförts; Monoscream,
130201, Sundsvall &
Kolonin, 130913, Gävle.
Resebidrag har tagits från
Drivkraft
––SV ska förmedla SVs
framgångsrika koncept via
föreläsningar.
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Hip Hop & Ungdomar
Genom hiphopverksamheten
”Vägen Ut” når SV ungdomar
som aldrig varit i kontakt
med folkbildning tidigare,
men som verkligen behöver
SVs stöd. Genom hiphopen
får deltagarna möjlighet att
utveckla läsandet och skrivandet, samt träna på det
svenska språket. Deltagarna
får lära sig föreningsteknik
och att arbeta med demokrati. Verksamheten bedrivs
idag i kommunerna: Haninge,
Tyresö, Huddinge och Upplands Väsby. Det här är SVs
viktigaste del i satsningen på
ungdomar i utanförskap.
Aktiviteter 2013:
––SV ska erbjuda specifika
tjejkvällar för att bygga
gemenskap
––SV ska göra fler “street
shows” för att marknadsföra hiphopverksamheten
och SV.
––SV ska spela in tre musikvideos som ungdomar ska
redigera.
––SV ska erbjuda en grupp
att spela in en musikvideo
genom The Tube.
––SV ska aktivera ungdomarna i att måla om i flera
av våra studios för att
bygga en större gemenskap,
integrera och öka förståelsen för varandra.

––SV ska utbilda fler
ungdomar i mixning för att
skapa fler arbetstillfällen
för dem i verksamheten.

––SV ska köpa nya Vägen
Uttröjor för att bygga in
gemenskap och familjekänsla i verksamheten.

––SV ska köpa in ny beatsmakingdator samt filmredigeringsprogram för att utöka
verksamheten.

––SV ska erbjuda utbildning
i dans, arrangörskap och
ledarskap.

––SV ska utbilda ungdomar
inom styrelsearbete och
ledarskap.
––SV ska hitta samarbete
med skolor i området
för en ”alternativ”
musikutbildning.

––SV ska göra fyra utbyten
med andra städer, där även
uppträdanden inkluderas.
––Verksamhetsberättelse
ungdomar och hiphopverksamheten Vägen Ut
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Många av aktiviteterna SV
satte upp för år 2013 blev väldigt lyckade och uppnådda.
Vissa delar i aktiviteterna
kunde inte genomföras p.g.a.
olyckor som påverkade verksamheten. Det gjorde också
att vi fick välja nytt fokus och
göra så att ungdomarna återigen fick en trygg miljö. Vårt
fokus har legat på att se till
att ungdomarna fått en trygg
bas med deras nya verksamhetsledare och tillsammans
kunnat bygga upp studios
som varit utsatta.
Vi gjorde en väldigt lyckad
”street show” i december i
samverkan med Panetoz och
Musikhjälpen där vi samlade ihop pengar till unga
tjejer som riskerar att dö
när de föder barn. Vi hade
väldigt många besökare och
fick ihop en bra summa till
välgörenhet. Video på detta
finns på youtube med namnet ”Panetoz och Vägen UtMusikhjälpen 2013”.
Vi målade om våra studiors i Jordbro och Upplands
Väsby tillsammans med ungdomar för att aktivera dem

i att ta hand om sin verksamhet och bygga en bättre
gemenskap. Detta har blivit
väldigt lyckat och nu håller
materialet bättre eftersom
ungdomarna fått en större
”hemkänsla” och en uppfräschning. Vi kommer satsa
på att göra detta återi-gen år
2014 då vi måste följa med i
utvecklingen.
Vi köpte in en ny filmredi
geringsdator som nu börjat
väcka intresse hos ungdomarna. En video om tjejsatsningen i Vägen Ut är på väg
att skapas och beräknas klar
hösten 2014.
Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga har
erbjudit ungdomar både föreläsningar och utbildningar,
som många även anpassats i
tid och plats eller med ledare
för att ungdomarna ska
kunna ta del av dem.
Vi har haft ett starkt
samarbete med Edboskolan
i Huddinge kommun, där
vi har studioinspelning för
ungdomarna som skrivit
rapptexter i skolan. Detta
samarbete är väldigt lyckat
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och populärt för årskurs 7-8.
Studieförbundet Vuxenskolan med Vägen Ut har
under två års tid haft samverkan med Haninge kommuns verksamhet ”Jordbro
Unga Inspiratörer-Unga gör
för unga”. Vi var även med
i en forskning kring denna
samverkan tillsammans
med tre andra ungdoms
verksamheter i Stockholm.
I denna forskning kan man
se att samarbetet mellan
”Unga Inspiratörer” och
SV varit lyckat och ger en
positiv effekt på ungdomar
som ingått i verksamheten.
Resultatet redovisades på
en konferens i Nacka Aula.
Vi bidrog även med uppträdanden av ungdomar under
denna konferens. Rapporten
kan läsas på http://fou-sodertorn.se/rapporter/ med
namnet ”Förebyggande och
uppsökande arbete i fyra
kommuner”.
SV har under hösten
inlett ett samarbete med
DreamPack i Märsta som
gäller musik och dans inom
Hip Hop.
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Jämställdhetsarbete inom
Hip Hop
SVs arbete med jämställdhet
och satsning på tjejer har
lyckats väldigt bra. Nu vill SV
att alla anställda i verksamheten ska få en större medvetenhet kring jämställdhet
och arbeta aktivt utefter det.
Ett område där det idag är
en väldigt stor brist på tjejer
är DJ:s. SV kommer därför
arbeta aktivt med att göra en
satsning på kvinnliga DJ:s.
Det genomför vi genom att
ha flera workshops för både
ungdomar som redan kan
DJ:a och för nybörjare som
är intresserade. Vi kommer
att ha en kvinnlig DJ som
förebild för att få satsningen
att lyckas, men inkluderar
självklart även manliga DJ:s.
Vi kommer arbeta efter
riktlinjerna inom ”crossing
boarders”.
Jämställdhetsarbetet i
Vägen Ut har gått över förväntan. Vid senaste mätningen vi gjorde hösten 2013
såg vi att procenten tjejer
ökat upp till 48 procent från
ca 27 procent. Andelen tjejer
fortsätter att öka, speciellt
med tjejer som rappar eller
både sjunger och rappar.
Vår satsning för att få
tjejerna att känna sig trygga
och bygga en större gemenskap med speci-fika tjejkvällar har varit väldigt lyckad.
Vi har haft många från olika
studios som samlats och lärt
känna varandra bättre vilket
bygger broar för de verk-
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samheter som är långt ifrån
varandra. Vi kan också se på
våra arrangemang att antalet
tjejer som står på scenen och
som besöker blir högre. Vi
har fått ett starkt samarbete
med Skogås fritidsgård där vi
satsar på två tjejkvällar tillsammans med uppträdande.
Vi hade en ”prova på” tid
för ungdomar inom LSS
verksamhet som blev väldigt
lyckad och det är vårt mål att
2014 kunnat starta igång en
satsning för LSS ungdomar i
Jordbro.
Vi har även börjat öka
antalet tjejer som är Dj:s,
detta arbete kommer fortsätta under 2014.
No Remorse - en satsning
på tjejer inom musik- och
filmbranschen
En annan satsning som SV
jobbar med är No Remorse,
en av Sveriges främsta satsningar på att få in fler tjejer
inom musik- och filmbranschen. SV hoppas att med
stöd från Haninge kommun
kunna starta upp verksamheten igen och vi kommer
även undersöka om konceptet kan spridas till andra
kommuner inom Stockholms
län. SV ska även göra fler
riktade satsningar mot just
tjejer inom hiphopen.
Då nya projektmedel för
No Remorse inte varit möjligt att söka, samt bristande
intresse från Haninge kommun har vi inte kunna starta
upp verksamheten igen. Vi

har valt arbeta med andra
enklare metoder för att öka
jämställdheten och gjort en
pilot i Tyresö. Vi målade om
våra replokaler under sommaren 2013, skaffade nytt
golv, hängde upp nya tavlor
och skaffade en ny soffgrupp
på övervåningen. Bilderna
består av både manliga och
kvinnliga förebilder för att
göra replokalerna mer jämställda. Vi köpte även in
läroböcker och akustiska
gitarrer för de som inte har
råd med egna instrument. I
november startade vi Rock
School. Totalt fick vi in 8 nya
ungdomar i 2 nya band tack
vare satsningen i musikhuset.
Vi tror också att namnet
Rock School utestänger en
del deltagare och har bestämt
oss för att kalla projektet
Band School fram över.
Vi startade en ungdomsgrupp med 2 tjejer och en
kille som efter några veckor
blev helt självgående med sitt
nystartade band. Den nya
miljön bidrog även med fler
ungdomar som inte behövde
hjälp med att lära sig spela,
men som gärna ville vara i
våra replokaler och The Tube.
Miljön bidrog också med
att fler tjejer ville repa i våra
lokaler.
Personalen på musikenheten har gått en utbildning
i Crossing Borders för att få
verktyg att jobba med jämställdhet och inkluderande
verksamhet.
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och sedan redovisa vilka
mål de uppnått med hjälp av
stipendiet. Gränsen sätts till
5000 kr per grupp och år.
Följande band har fått stöd
från Drivkraft:
––Kolonin till utbytesspelning
––Solistate till
marknadsföring
––Blå Rummet till renovering
av utrustning
––As Humanity Devastates
till turné
Projektet
Kulturentreprenörskap
SV är också med i ett
ESF-projekt ”Kulturentreprenörskap” som drivs av Kalix
Folkhögskola och riktar sig
mot ungdomar med intresse
för kultur och entreprenörskap samt svenska och
utlandsfödda ungdomar som
befinner sig mellan studier
och arbete. Ett utdrag av
målen i projektet är att bidra
till att fler unga kan leva på
sin kreativa förmåga samt att
bidra till att fler unga kompletterar sin skolgång eller
börjar studera.
Projektet har bedrivits i
Kalix, Jordbro och i Vänersborg, i samarbete med
Vänersborgs kommun, Kalix
kommun, Studieförbundet
Vuxenskolan i Norrbotten,
Södertörn och Trollhättan.
Projektperioden pågår enligt

ursprungligt beslut mellan
2012-01-01 – 2014-06-30.
I augusti 2013 meddelades
dock att projektet kommer
avbrytas i förtid, per den sista
september 2013. Den primära
orsaken till detta beror på
ett alltför lågt deltagarantal.
Endast en bråkdel av det förväntade antalet deltagare har
kunnat knytas till projektet,
vilket inneburit att många
planerade projektaktiviteter
har ställts in. Projektet har
därmed också haft svårt att
nå sina mål.

––Point of Existence till
mastring av CD ”2”

Drivkraft - ett stipendium
för att utveckla sig själv
SV Stockholms län arbetar
även med ett stipendium
som kallas Drivkraft. Genom
Drivkraft kan band/grupper
söka medel för att utveckla
sig själva. De får lära sig att
göra enklare ansök-ningar

Möjlighet att spela in
musikvideo
SV Stockholms län vill att
banden och grupperna ska
ha möjlighet att spela in en
musikvideo. Musikvideon är
i dagsläget en nödvändighet
för att marknadsföra sin
musik. Sociala medier som

––Twins Crew till färdigställande av CD ”Northern
Crusade”
––Supralunar till slutförande
av video
––The Moving till Backdrop
––HOG till videoinspelning
––Therhythmisodd till mast
ring av CD ”Raw Material”
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t.ex. YouTube och Facebook
har öppnat en helt ny värld
av möjligheter, men utan en
musikvideo så är det i princip
omöjligt att vara en del av
denna arena. SV har en stor
roll att spela i denna utveckling. SV ska fungera som en
brygga mellan amatörmusiker och professionellt musikutövande genom att erbjuda
befintliga och nya grupper
subventionerade inspelningsmöjligheter samt professionell marknadsföring.
SV erbjuder band att spela
in en kvalitativ och professionell musikvideo där SV
subventionerar en del av
musikvideoproduktionen.
SV-personal (utbildad inom
film, manus, regi och redigering) regisserar, filmar och
redigerar musikvideon. SV
erbjuder även professionella
bandfotograferingar och ger
banden rådgivning i marknadsföring av musikvideon
och bandet.
En professionell och
kvalitativ musikvideo är i
dagsläget en nödvändighet
för att marknadsföra sin
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musik mot sin publik genom
sociala medier och nästintill
ett krav när du marknadsför
ditt band mot bokningsbolag,
skivbolag och management.
Under vårterminen lanserades en ny uppdaterad
musikvideotävling där alla
band oavsett studieförbund
kunde delta i folkets röst.
SV-band hade möjlighet att
vinna juryns röst, samt folkets röst.
För vinnaren av folkets
röst ingick konsultation med
ett promotionbolag och för
juryns röst ingick även marknadsföring mot radio.
46 band från hela Sverige
anmälde sig till tävlingen. 9
band blev uttagna till final
där folkets röst röstade fram
en vinnare. En jury bestående
av Triada promotion och
SV-personal röstade fram
vinnaren av juryns röst.
Netherbirds musikvideo
till albumsingeln ”Elegance
and Sin” hade premiär i
augusti Musikvideon fick stor
genomslagskraft och har på
kort tid fått många visningar.
Den är den mest sedda SV/

The Tube producerade
musikvideon. Albumet fick
mycket fin kritik i SRM och
Close- Up Magazine samt
utländsk media.
2 The Gallows musikvideo
”Shotgun Retribution” fick sin
premiär i september och har
resulterat i att 2 The Gallows
spelats på Bandit radio. De
har fått spelningar runt om i
Sverige och förhandlar i dagsläget om en förbandsturné i
Europa, till ett känt amerikanskt band. 2 The Gallows
gick även vidare i SRF tävling.
Supralunars musikvideo
”Nine Candles” fick premiär
på självaste Halloween och
har rönt uppmärksamhet
främst i Japan. Supralunar
”Nine Candles” har spelats på
Bandit Radio och Supralunar
gick även vidare i SRF tävling.
HOG musikvideo ”Monolith” fick sin premiär på
nyårsafton och har raskt
marscherat på med visningar.
På kort tid fördubblades antal
likes på HOG officiella FB
sida. HOG gick även vidare
till delfinal i Wacken Metal
Battle.
Under 2013 har flertalet
professionella bandfotograferingar genomförts till mycket
lyckat resultat. Bilderna
används nu bl.a. till bandens
hemsidor, singelomslag, affischer, etc. 14 band har startat
en studiecirkel hos SV tack
vare vår satsning på musikvideo och bandfotografering.
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Organisationsenheten
Organisationer och föreningar
SV tillhandahåller en bred folkbildnings- och utbildningsverksamhet till allmänheten, grundorganisationerna, övriga medlemsorganisationer och samverkande organisationer samt erbjuder
mötesplatser för att skapa engagemang i angelägna samhällsfrågor. Det SV benämner organisationsmarknad är verksamhet tillsammans med grundorganisationer (Folkpartiet liberalerna,
Centerpartiet och Lantbrukarnas riksförbund), medlemsorganisationer som Sveriges pensionärsförbund, Bygdegårdarnas riksförbund samt förbundet Vi Unga m.fl. Det är även verksamhet inom
det sociala området såsom kurser och utbildningar för personer med en funktionsnedsättning
samt för personal som jobbar med personer med en funktionsnedsättning. SV inkluderar även
verksamhet inom området integration i denna enhet samt slutligen SVs tolkutbildningar. Organisationsenheten har ökat med 15 % under 2013.
SV har under 2013 börjat
profilera sig som en samarbetspartner gentemot
Folkpartiet liberalerna,
Centerpartiet, Miljöpartiet
och Kristdemokraterna.
Kontakt med de politiska
organisationerna har skett på
såväl regional som lokal nivå.
SV har erbjudit kvalitativt
samarbete inför valet 2014,
med utgångspunkt från SVs
förbundskansli framtagna
material.
SV har lagt stort fokus vid
föreningsbesök och utvecklandet av arbetsrutiner för
att såväl sprida folkbildning
som att fördjupa och bredda
samarbetet med samverkande föreningar. Att organisera utvecklingsarbetet mot
organisationsmarknaden
i mindre ämnesgrupper,
s.k. tvärgrupper, har visat
sig vara ett framgångsrikt
arbetssätt.
SV har tillsatt en utbildargrupp bestående av
SV-anställda verksamhetsutvecklare för att stärka

SV som en folkbildnings
pedagogisk samarbetspartner. Utbildargruppen har
haft till uppgift att inventera
behovet av utbildningar som
vänder sig till cirkelledare
och samverkande föreningar.
Utbildargruppen har även
deltagit i utvecklingen av
förbundets utbud av basutbildningar för organisationsutveckling. Under 2013 har
utbildargruppen genomfört
fyra ledarutbildningar på
uppdrag av SVs förbund samt
ca 15 processledningar och
sju cirkelledarutbildningar på
olika orter i länet.
SV har utfört ett 30-tal
utbildningar för föreningar.
Bland annat har skräddarsydda ledarutbildningar
och processledningar samt
utbildningar i grundläggande
föreningskunskap genomförts. Ett exempel är utbildningen som genomfördes på
uppdrag av Upplands V
 äsbys
kommun. Utbildningen
följdes sedan upp med ett
flertal konsultationer för att

stödja föreningarna i deras
föreningsutveckling. En av
föreningarna var ”Öppet Hus
för unga romer”. Ett verksamhetsmässigt samarbete har
därefter utvecklats mellan
föreningen och SV. Ett annat
exempel är SVs satsning på
motorsågskörkort i samarbete med Säker skog och LRF.
Under 2013 har SV anordnat utbildning för ett tiotal
motorsågskörkortsledare och
35 studiecirklar och informationstillfällen har genomförts
i ämnet.
SV har inlett en omvärldsanalys på föreningsmarknaden
för att skapa samarbete med
icke studieförbundsknutna
föreningar. Under 2013 har
SV bjudit in till föreningsträffar och insatserna har resulterat i påbörjade samarbeten
med flera nya föreningar.
SV har exempelvis medverkat till att Sundbyberg har
diplomerats till ”Sundbyberg
Fairtrade City”. SVs insats
har bestått i att genomföra
föreläsningar, ambassadörs-
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utbildningar samt ingått
och varit aktiv i Sundbyberg
Fairtrade styrgrupp.
SV har även medverkat till
och varit en aktiv part för
bildandet av IKA Stockholm
(Ideell kulturallians). I IKA
samlas det ideella kulturlivet
för att främja ideella kulturorganisationers samhällsroll
genom politiskt inflytande i
samspel med varandra och
kulturlivet.
Projektet Med konstnärlig blick på samtiden – att
samtala om bygden genom
konsten genomfördes av
Bygdegårdarna, Konstfrämjandet, SV, konstnär John
Huntingdon och Mörkö bygdegård. Syftet med projektet
var att främja konstbildning
genom att tillgängliggöra
professionell samtidskonst
för de människor som normalt inte kommer i kontakt
med den.
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Skapande skola
År 2013 var SVs tredje år som
en aktör inom ”Skapande
skola”. Barns och ungas rätt
till kultur är prioriterat i
kulturpolitiken. ”Skapande
skola” är tänkt att stärka
samverkan mellan skolan och
det professionella kulturlivet.
Målsättningen har varit att
eleverna ska få tillgång till
kulturens alla uttrycksformer och att elevernas möjligheter till eget skapande
ökar. På temat ”plats och
identitet” har SV arbetat med
dramaövningar, sång, dans,
musik, kroppsmedvetenhet
och improvisationer. SV har
under 2013 samarbetat med
fyra skolor, tio klasser och
300 elever.
Aktiviteter 2013:
––SV har påbörjat en
omvärldsanalys på föreningsmarknaden för att

skapa samarbete med icke
studieförbundsknutna
föreningar. Samarbete
har inletts med flera nya
föreningar.
––SV har nått målsättningen
att skapa 50 arrangemang
för de politiska organisationerna. Inför valåret 2014
har flera lokala föreningar
med hjälp av folkbildningspedagogik och studiehandledningar stärkts
i sitt valberedningsarbete
och framtagande av lokala
handlingsprogram. SV har
även genomfört processledningar enligt ”Ett steg
till” och skräddarsydda
cirkelledarutbildningar.
––SV har genomfört ett
100-tal planeringsmöten
med föreningar. Genom
föreningsmöten har
starkare relationer skapats
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med samverkande föreningar och SV har blivit en
tydligare samverkanspart.
Bland annat har en föreningspärm utvecklats vars
syfte är att konkretisera SV
som samarbetspartner och
underlätta kommunikationen mellan föreningen och
SV.
––SV har genomfört två
samlingsträffar för SPF
(Sveriges Pensionärsförbund) i Stockholms län.
Samlingsträffarna har
bestått i föreläsningarna
”Våldet går inte i pension”
med Barbro Westerholm
samt Mat och hälsa med
Stefan Rössner.
––SV har ökat verksamheten
med SPF i Stockholms län
med 3 %.
––SV har tillsatt en utbildargrupp bestående av fyra
personer. Avdelningens
samtliga verksamhetsenheter finns representerade i
gruppen.
––SV har påbörjat att
utbilda ledare som kan
hålla i cirkelledarutbildning, föreningskunskap,
processledning och
modulutbildningar.
––SV har i större utsträckning varit delaktig i planeringen av samverkande
föreningars verksamhet
samt erbjudit förslag på

cirklar, kulturarrangemang samt skräddarsydda
utbildningar.
––SV har marknadsfört processmetoden ”Ett steg till”
lokalt tillsammans med
SPF. SV har genomfört 13
processledningar enligt
”Ett steg till” på uppdrag
av SPFs Stockholmsdistrikt
samt utbildat utbildare i det
skräddarsydda materialet
för SPF.
––SV har bjudit in alla SPFombud till programdagar
och inspirationsmöten.
Samtliga ordföranden
och vice ordföranden
har bjudits in till en
ordförandeträff med föreläsning om äldrefrågor av
Samuel Sunesson, politiskt
sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson.
––SV deltog på LRFs årliga
Bergadagarna.
––SV deltog på Kistamässan
Rum- och trädgård.
SVs verksamhet styrs av de
samverkande föreningarna
och organisationernas egna
förutsättningar och behov.
SV verkar för ett fördjupat
samarbete i form av kulturarrangemang och studiecirklar
samt skapar utbildningsaktiviteter för föreningar/organisationer med betoning på
utveckling och förbättring.
SV arbetar för att ta till
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vara på och stötta ideellt
engagemang i allt från
utveckling av idéer till nya
verksamheter. SV erbjuder
verksamhet och pedagogiskt
stöd för grund-, medlemsoch samverkande organisationer samt övriga lokala
och regionala föreningar och
grupper. SV har verkat för ett
naturligt samarbete mellan
organisationsenhetens olika
verksamhetsområden samt
genomfört nätverksmöten för
att knyta våra samverkande
organisationer närmare SV.
Internationellt & mångfald
SV är en mötesplats för
människor från olika kulturer och länder och har
en viktig roll att spela i det
mångkulturella samhället.
Detta gör vi genom samarbeten med organisationer och
föreningar där vi gemensamt
bedriver ett förebyggande
arbete mot fördomar och
främlingsfientlighet. SV har
ett stort kontaktnät med en
rad föreningar där människor
möts. Tillsammans arbetar vi
för att ge förutsättningar för
alla människor, oavsett etnicitet, religiös tro eller sexuell
läggning, att skapa sig ett
värdigt och meningsfullt liv,
både som privatpersoner och
inte minst som yrkesverksamma. SV verkar även för
att vara delaktiga och en röst
i den politiska vardagen.
En viktig del i SVs arbete
är den dialog som förs med
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våra samverkande föreningar
och som alltid utgår från
varje förening och dess medlemmars behov. I arbetet har
även våra samarbeten med
kommuner och myndigheter
i olika projekt och uppdrag
varit en viktig del, en ökad
nyfikenhet och efterfrågan på
vår kompetens inom området
är märkbar. När det gäller
integrationsarbetet och internationella samarbetsprojekt
under 2013 har SV fokuserat
på att fördjupa de samarbeten som redan upparbetats.
Kontakttolkutbildning
– ett viktigt samhällsbehov
SV har framgångsrikt anordnat kontakttolkutbildningar
och andra tolkutbildningar
som till exempel preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov
sedan ett antal år tillbaka.
Utbildningen står sedan juli
2012, på regeringens uppdrag,
under tillsyn av Myndigheten
för yrkeshögskolan. Syftet
är att utbilda kompetenta
kontakttolkar för samhällets
behov. Utbildningen pågår
under ett år på halvfart och
innehåller bland annat socialtolkning, sjukvårdstolkning, civilrätt, straffrätt och
asyltolkning.
Utbildningsanordnarna
använder samma studieplaner och litteratur oavsett om den genomförs på
folkhögskola eller studieförbund. SV är det enda
utbildningsanordnande
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studieförbundet i Stockholm.
Fyra folkhögskolor anordnar
också samma utbildning på
distans. Under 2013 genomfördes en ettårig kontakttolkutbildning på halvfart med
språken arabiska, ryska och
spanska. SV genomförde en
preparandkurs inför auktorisation, en preparandkurs
för auktoriserade tolkar
inför rättstolkningsauktorisation dessutom genomfördes en fördjupningskurs i
rättstolkning.

berättat om sin verksamhet.
Detta är en väldigt viktig
verksamhet som SV planerar
att fortsätta. SV för en dialog
med olika aktörer i Södertälje
kommun och har deltagit i
workshops och träffar för att
hitta metoder och samarbeten i arbetet med mottagandet av nyanlända.
SV har anordnat studiecirklar på arabiska i hur man
använder iPads.
SV har även haft språkcaféer i bl. a Sollentuna.

Projekt
Generation - Integration
SV har under 2013 fortsatt
samarbetet med Internationella föreningen i Södertälje
genom projektet ”Generation
Integration”.
SVs del i projektet har
bestått i att utbilda arbetslösa ungdomar främst från
miljonprogramområden i
Södertälje för att de ska få
insikt och verktyg för att
kunna bli goda förebilder. SV
har genomfört utbildningar i
materialen ”Personligt entreprenörskap” och ”Coaching”.

Iffi – en av våra kvinnoföreningar
Inom integrationsområdet
prioriterar SV samarbeten
med de kvinnoföreningar
som redan samarbetar med
SV, t.ex. Internationella
föreningen i Södertälje,
föreningen Star, också med
säte i Södertälje, Muslimska
kvinnoföreningen i Botkyrka
och Iffi (Internationella föreningen för invandrarkvinnor) med säte i Huddinge. Iffi
tillhör Riffi (Riksförbundet
internationella föreningar för
invandrarkvinnor).
Iffi har som målsättning
att bryta invandrarkvinnors
isolering och underlätta
integration i det svenska
samhället. Iffi fungerar som
en mötesplats för kvinnor
från hela världen. SV och
Iffi har samarbetat med att
erbjuda verksamhet som
stärker kvinnors självkänsla
och hälsa. Under 2013 har
föreläsningar genomförts

Samhällskunskap - lätt
svenska
SV bedriver sedan 2011
studiecirklar i samhällsomvärldskunskap och lätt
svenska för ca 40-50 deltagare, främst irakier, boende
i Södertälje. Deltagarna har
gjort studiebesök och olika
myndigheter och organisationer har besökt cirklarna och
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om föräldraskap, Aids/HIV,
kvinnohälsa, miljöpåverkan
och sopsortering. Cirklar har
genomförts i svenska och
samhällskunskap, koloniodling och dans. Verksamheten
har erbjudit gemenskap och
har haft som övergripande
syfte att bryta det ofta förekommande utanförskap som
många befinner sig i. Verksamheten har bidragit till
nya vägar till förståelse för
varandras olikheter genom
enkla möten, gemensamma
diskussioner med nyckelpersoner, eldsjälar och medlemmar i föreningen.

Unga romer
Föreningen ”Öppet Hus för
unga romer” är verksamma i
Upplands Väsby. Samarbetet
mellan SV och föreningen
har grundat sig på studiecirkelverksamhet i olika ämnen
med målsättningen att värna
om den romska kulturen,
personlig utveckling och att
återskapa förtroendet för det
svenska samhället. SVs insats
har också varit att på olika
sätt stödja föreningen i dess
föreningsutveckling, bland
annat i löpande kontakter
med kommunen där målsättningen varit att utveckla
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ett samarbete med syfte att
verka för romers inkludering i
det svenska samhället.
Digital delaktighet – ett
folkbildningsuppdrag
SV har deltagit i kampanjledningen för Digidel Botkyrka
som ingår i den nationella
kampanjen Digidel 2013.
Digidel Botkyrka är ett
samarbetsprojekt som delvis
finansieras av projektpengar
från .SE (Internetstiftelsen).
Medverkande aktörer är förutom SV: Botkyrka kommun,
ABF, Studiefrämjandet, PRO,
SPF, Seniornet och bibliote-
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ken i Botkyrka. Kampanjen
syftar till att öka den digitala
delaktigheten för människor
som sällan eller aldrig använder internet till vardags. SVs
primära målgrupp i detta
projekt har främst varit nya
svenskar och seniorer.
Aktiviteter 2013:
––SV har anordnat en
utbildning i materialet
”Personligt entreprenörskap” (studieplan utarbetad av SV) för ca åtta
ungdomar, samt en utbildning i coaching.
––SV har anordnat en
preparandkurs inför
Kammarkollegiets rättstolksprövning och en
fördjupningskurs för auktoriserade rättstolkar.
––SV har medverkat i den
utveckling och samordning av tolkutbildningar
som genomförs under
tillsyn av Myndigheten för
yrkeshögskolan.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län | Verksamhetsberättelse 2013

––SV har tillsammans med
Luna Kulturhus haft två
arrangemang med fokus på
Syrien, dels med utrikesreportern Johan Mathias
Sommarström som rapporterade från inbördeskriget
i Syrien, dels en syrisk kulturafton med västerländsk
och orientalisk musik.
––SV har ökat besöken
hos våra samverkande
föreningar.
––SV har anordnat en ettårig
sammanhållen kontakttolkutbildning på halvfart
med tre språk; arabiska,
spanska och ryska.
––SV har genomfört ca 102
studiecirklar och 20 kultur
arrangemang inom projektet ”Samhällskunskap - lätt
svenska” i Södertälje.
––SV har genomfört 102
studiecirklar med samverkande kvinnoföreningar.

För personer med
funktionsnedsättningar
SV arbetar för att ge personer
med funktionsnedsättning
möjlighet till sociala kontakter, delaktighet i samhället
och större makt över sina
egna liv. Vår verksamhet ger
deltagarna ökad kunskap
och alla deltar på sina egna
villkor. Genom att anpassa
folkbildningens pedagogik
och metodik utvecklar SV
studiecirklar och material så
att de passar personer med
funktionsnedsättningar.
SVs främsta tillgång är de
engagerade och mångsidiga
cirkelledare som anpassar
cirklarna efter deltagarnas
förutsättningar och erfarenheter samt bidrar till att
skapa en god atmosfär där
deltagarna kan utvecklas
tillsammans.
Visste du att SV är det
studieförbund som har störst
verksamhet för personer med
funktionsnedsättningar av
alla studieförbund?
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SV står för hälften av all
folkbildningsverksamhet som
genomförs tillsammans med
personer med funktionsnedsättningar.
Under ledorden tillgängligt för alla, kreativa
verksamhetsformer och
mötesplatser, samhälls
utveckling och delaktighet
har SV under 2013 erbjuda
aktiviteter som beskrivs i det
följanse.
Funktionsnedsättningar
som inte syns utanpå men
känns inuti
En del funktionsnedsättningar syns inte utanpå utan
känns mer inuti. Med en
psykiatrisk diagnos är det
lätt att tappa greppet om tillvaron och bli isolerad. I SVs
cirklar kan deltagarna bygga
upp sin självkänsla, finna sin
plats i en social och kreativ
gemenskap och hitta vägar
för att påverka sin vardag. SV
arbetar för att ge personer
med psykisk ohälsa mer kun-

skap och möjlighet till större
makt över sina egna liv. SV
erbjuder i samarbete med
föreningar och kommuner
cirkel- och kulturverksamhet
till personer med psykisk
ohälsa samt till deras anhöriga/närstående.
SV arbetar för att ge personer med utvecklingsstörning
möjlighet till sociala kontakter, ökade kunskaper, delaktighet i samhället och större
makt över sina egna liv.
Tjejläger
Tolv tjejer träffades och
umgicks under ett dygn fyllt
med intimt tjejsnack, matlagning, utflykt, pyssel och
rörelse.
Lida sommarläger.
Två veckors friluftsläger
under dagtid lockade 22 deltagare/vecka.
Lägret bestod av utomhusaktiviteter så som promenader i skogen, matlagning
över öppen eld, tipsprome-
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nader och utomhusdans,
fyrhjuling, bad m.m. Fem
ungdomar från Botkyrka och
Huddinge kommun deltog
i projektet som ungdoms
praktikanter vilket gav dem
möjlighet att bli bekanta med
målgruppen och få inblick i
SV.
Naturcamp
Tolv killar och tjejer träffades
under ett helt dygn för att
leva vildmarksliv i skogarna
på Lida utan bekvämligheter
som el och rinnande vatten.
Tjejfestivalen
Enligt undersökningar är
funktionsnedsatta tjejer
mindre delaktiga i olika
fritidsutbud än killar.
Tillsammans med Huddinge kommun anordnade
SV därför en tjejfestival på
Huset i Huddinge. Programmet till tjejfestivalen arbetades fram i cirkelform av
sex tjejer med intellektuella
funktionsnedsättningar och
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en handledare. Ett digert program erbjöds med självförsvar, pyssel, femkamp, prova
på fotboll, sex och samlevnadsföreläsning, utställning,
filmvisning, zumbauppvisning, liveframträdande och
dans till Dj. Festivalen lockade ca 90 besökare från olika
kommuner i Stockholmsregionen och ska återkomma
årligen varpå SV ansökt om
ett samarbete även 2014.
Samarbete har återupptagits med FUB Södertälje/
Nykvarn och påbörjats i
Huddinge. För att underlätta för målgruppen med
grava funktionshinder har
SV anordnat musikcirklar
på boenden i Huddinge. Ett
lyckat arrangemang som nu
även efterfrågas av Botkyrka
kommun.
Med insikt om att den digitala världen inte är självklar
för de som jobbar närmast
deltagarna och för att lättare
nå alla potentiella deltagare
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har ett arbete inletts med
kulturombuden i Södertälje,
Huddinge och Botkyrka kommun.
I SVs studiecirklar får personer med afasi hjälp av olika
metoder att kommunicera
och utifrån sin egen förmåga
möjlighet till stimulerande
samtal.
SV bedriver även cirkeloch kulturverksamhet för
personer med demens
diagnos.
SV bedriver också
cirkel- och kulturverksamhet för anhöriga tillsammans med våra föreningar
och med kommunernas
anhörigansvariga.
Projekt
Läskraft – under 2013 drog
projektet ”Läskraft” igång
i Stockholms län. Projektet
handlar om att utbilda anhöriga och andra intresserade
i att högläsa för personer
med demenssjukdom, ett

samarbete med Centrum för
Lättläst med flera.
SV har under 2013 genomfört ett digitalt metodprojekt
för människor med intellektuell funktionsnedsättning
och psykisk ohälsa, FlexIT.
En webbplats med nio lärfilmer tillgängliga via internet
har utvecklats.
Uppdragsverksamhet
SV har stor erfarenhet av
och stort kontaktnät inom
det sociala området. SV kan
utifrån erfarenhet, folkbildningens pedagogik och kontaktnät erbjuda angelägna
och kvalitativa kurser och
föreläsningar till personal
som arbetar med personer
med funktionsnedsättningar.
SV har i samarbete med
Försäkringskassan i Norrort
genomfört studiecirkeln
”Livsenergi”, ett projekt
som syftar till att få långtidsarbetslösa att återgå till
arbetslivet.
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Samarbeten
SV samarbetar och har
samarbetsavtal med flera
föreningar. I Stockholms län
samarbetar vi bland annat
med Schizofreniförbundet,
Föreningen Balans, Klivet,
NSPH (Nationellt nätverk
för psykisk hälsa) Riksföreningen Autism, FUB - Riksförbundet för Utvecklingsstörda
Barn, Ungdomar och Vuxna,
Svenska OCD-förbundet
Ananke, Sveriges Fibromyalgiförbund, Parkinsonförbundet, Migränförbundet,
Afasiförbundet, Anhörigas
Riksförbund och Centrum
för lättläst. SV har också ett
nära samarbete med olika
verksamheter inom kommun
och landsting. SV samarbetar
också med andra grupper,
t.ex. Parkinson föreningen,
FIBRO och MS-gruppen på
Ekerö. Tillsammans anordnar vi studiecirklar, föreläsningar, öppna träffar och
workshops. SV anordnar
också familjeverksamhet i
samarbete med kommuner.
Parkinsonföreningar
SV har under året ökat verksamheten i samarbete med
olika lokala Parkinsonföreningar, vilket har resulterat
i att SV har verksamhet i
Järfälla, Ekerö, Solna, Sundbyberg och Nacka.
Klivet
Verksamheten inom föreningen, som riktar sig till
personer med psykisk ohälsa,

har under året minskat jämfört med tidigare år. Föreningen har också beslutat att
den ska upphöra beroende på
bristande personella resurser. Detta besked föranledde
oss att under hösten 2013
kontakta Järfälla kommun
för att säkerställa verksamheten för medlemmarna och
att söka en finansiell lösning
som möjliggör att SV kan
fortsätta bedriva verksamheten. Denna kontakt gav ett
positivt resultat.
Aktiviteter 2013:
––SV har 2013 i samarbete
med NSPH genomfört
studiecirklar som ger
personer med psykisk
ohälsa verktyg för att bryta
sin isolering och ta makten
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över sina egna liv. SV har
även startat cirklar om
inflytande - att tillsammans vara med och påverka
frågor som rör vården och
det egna livet.
––SV har erbjudit personer
med psykisk ohälsa olika
typer av cirkelverksamhet
under dagtid på träffpunkter och liknande platser
i ett flertal kommuner i
länet.
––SV har fortsatt att sprida
och erbjuda Hälsokörkortet
runt om i länet. En kort
dokumentärfilm om
Hälsokörkortet har spelats
in och Stockholms läns
landsting har tagit fram ett
faktablad om utbildningen.
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––SV har genomfört läger
på loven för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar. Naturcamp,
sommarläger på Lida
friluftsgård och tjej-läger i
Huddinge.
––SV har i samarbete med
FUB erbjudit deras medlemmar verksamhet i ett
flertal kommuner.
––SV har genomfört verksamhet på dagliga verksamheter samt gruppbostäder i
ett flertal kommuner.
––SV deltog på ”Äventyrsdag
arna” i Södertälje.
––SV har fortsatt utveckla
fritidsverksamhet för
personer med intellektuella
funktionsnedsättningar,
erbjudit allmänmarknadscirklar i Stockholms län.
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––SV har fortsatt att driva
”Hjärngänget” i Järfälla,
en träffpunkt för personer
med stroke och afasi.
––SV har i samarbete
med Afasiföreningen i
Stockholms län startat
verksamhet för yngre
personer med afasi i
Södertälje.
––SV har bedrivit kulturverksamhet och studiecirklar på
service- och äldreboenden.
––SV har samarbetat med de
lokala demensföreningarna.
––SV har samarbetat med
flera av länets anhörigkonsulenter och bland
annat medverkat på
anhörigdagar.
––SV deltog på ”Med alla
sinnen”.

––SV har anordnat lättlästa
tematräffar tillsammans
med Tyresö bibliotek.
––SV har genomfört ”Att
slippa göra resan ensam”
till nydiagnostiserade
personer med demenssjukdom i samarbete med
Demensförbundet, demensföreningar och minnesmottagningar. Verksamhet är
påbörjad i Huddinge och
Vallentuna.
––SV har genomfört ABC
och Familjeverkstan i
de kommuner där det
efterfrågas.
––SV har tillsammans
med Afasiföreningarna
i Sollentuna, Tyresö
och Norrtälje samt
Strokeföreningen Södertörn
genomfört cirklar för deras
medlemmar.
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Allmänmarknad
Vi har under året erbjudit ett brett och aktuellt verksamhetsutbud från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Det består
av allt från språkcirklar, iPad-cirklar för äldre, kultur och
hantverksresor, motorsågskörkort, hantverk, en stor teater och
dansverksamhet i Huddinge och på Ekerö samt mycket annat
under 2013.
Den mycket breda verksamheten SV anordnar och erbjuder
allmänheten gör att SV varje år kommer i kontakt med fler nya
deltagare. Att vi på SV når ut med vår värdegrund och vision
till så många nya människor som möjligt varje år är mycket
viktigt för oss eftersom vi genom åren har fått bekräftelse på
att det får människor att växa och utvecklas. Deltagarna mår
bra av att vara del av vår verksamhet. Eftersom omorganisationen har tagit mycket kraft, genomförde vi under året en
undersökning för att se hur vi låg till bland våra deltagare inom
allmänmarknaden. I den digitala enkäten svarade 20 % av de
över 2 100 tillfrågade. Vi bad deltagarna betygsätta på en skala
från 1, sämst, till 6, bäst. Resultatet var överväldigande.

––Keramiken kursen på
tisdagarna är underbara,
mitt andningshål. Det känns
roligt att se och höra andra
kurser vara verksamma
under tiden när jag sitter
och arbetar med min lera.
Jag är så lycklig att jag
vågade pröva underbart
roligt att ha en hobby.

Deltagarundersökningen innehöll 3 frågor:

––Professionell och genuint
engagerad ledare. (min son
går på Streetdance). Jättebra
avslutningsshow! Bra ledare.
Bra lokal.

Hur upplevde du kontakten med
Studieförbundet Vuxenskolan?
Hur bedömer du studiecirkeln
och vad den givit dig?
Hur upplevde du ledaren?

––Jag är så glad att jag
hittade denna yoga kurs.
Den hjälper mig slappna
av eftersom jag lätt blir
stressad.
––Allt har varit mycket bra.
Fantastisk lärare med engagemang, stor kunskap och
glimten i ögat.

––Jag kommer att fortsätta i
denna studiecirkel så länge
det går. Mycket inspirerande!
––Det är mina barn som gått
kurser hos er och de är
mycket nöjda. En av veckans
höjdpunkter.

Här kommer några spontana kommentarer som bifogats
enkäten:
––Kursledaren otroligt väl förberedd. Materialet genomgående väl
utarbetat. Efteråt utdelades en stencil på det vi gått igenom så
att vi hela tiden kunde koncentrera oss på kursledarens föreläsning. Tydlig information om vad kursen skulle innehålla i förväg.

––Är supernöjd med all
kontakt jag haft med SV,
från början till slut. Känns
väldigt personligt trots att
SV är en stor organisation.
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Ett annat klassiskt sätt för
oss att nå ut med vårt budskap är när personer kommer
till oss med en idé. SV hjälper
då till med lokal, studiematerial och experthjälp inom
ämnet. Dessutom erbjuder vi
alla våra ledare utbildning i
hur man pedagogiskt lägger
upp en studiecirkel. Vi kan
även hjälpa till med finansiering om så skulle behövas. I
år hade vi drygt 2 500 ”kamrater” som inte tillhör någon
förening utan träffats i cirkelform kring ett ämne som de
vill förkovra sig i, hemma hos
varandra eller i våra lokaler.
Idag när många kan hitta
det mesta de söker digitalt, behovet av att mötas
fysiskt ökat. Vi behöver och
vill interagera med andra
människor i grupp. Eftersom
det är många människor
som lever ensamma och står
utanför arbetsmarknaden
fyller SV en mycket viktig
funktion i integrationsarbetet inom alla samhällsklasser
men främst hos de som lever
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ensamma. Studiecirkelns
utformning och pedagogik är
demokrati på gräsrotsnivå,
alla får komma till tals och
allas röster om studiecirkelns
innehåll och utformning är
lika viktiga. SV har idag 13
egna lokaler samt en hel del
lokaler vi hyr in oss i. Vi skall
fortsätta att värna om dessa
så vi kan erbjuda fysiska
mötesplatser.
Huddinge dansskola och
à la Carte Teatern
Huddinge dansskola grundades 1993 och 1000-tals barn
och ungdomar har genom
åren utvecklat sina danskunskaper hos oss. Vi har vi
utökat verksamheten under
året med fler deltagare, totalt
under året har 2 711 deltagare passerat genom dansskolans dörrar, en del går på
våra danslinjer som är flera
gånger i veckan. Vi har även
i år startat dans i Botkyrka
kommun. Tyvärr så har det
inte gått lika bra på Ekerö,
där har vi tappat en hel del

av dansverksamheten, vilket
troligtvis beror på lokalbrist
samt en stark konkurrens
från lokala gym med dansverksamhet.
Vår teaterverksamhet som
även den bedrivs i Huddinge
kommun på à la Carte Teatern har under året tappat
en del av verksamheten, som
vi hoppas återta under 2014
med hjälp av nya lokaler
och ny personal och bredare
utbud.
Aktiviteter 2013:
––SV ska genomföra 30 dans
föreställningar. Vi har
genomfört 38 st
––SV ska utöka sitt dansutbud med ytterligare en
högre nivå. Har infört drop
in klasser för vuxna samt
startat en streetlinje.
––SV ska utveckla dansgrupperna genom att ta
in externa gästlärare till
de mest avancerade deltagarna. Vid tre tillfällen
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under året har vi tagit
in externa ledare till
workshops
––SV skall utöka
dansshowerna till nya
scener där vi inte finns
idag. Vi hade en bejublad
föreställning i Tumba
under våren.
––SV ska erbjuda med
10-dans för vuxna och
barn med Let`s dance
Tobias Wallin och Helena
Fransson. Vi har under året
haft 3 kurser
––SV ska genomföra 50
teaterföreställningar.
Genomfört 39 st
––SV ska erbjuda ett bredare
utbud av kurser andra tider
på året än de traditionella
höst- och vårterminerna.
Vi har under året startat
10 sommarkurser samt 4
höstlovskurser.
––SV ska satsa på fler intensivkurser för att nå yngre
målgrupper och personer i
yrkesverksam ålder. Vi har
haft 59 helgkurser under
året
––SV ska ge ut ett studieprogram två gånger per år
som når så många hushåll
som möjligt. Vi har tryckt
3 program under året, vår- ,
höst och mitterminsprogram höst. Programmet har
delats ut i mindre upplagor

men med större träffsäkerhet. Distributionsplanen
är framtagen genom att de
mest potentiella deltagartyperna är matchade mot
befolkningsunderlaget i
för distributionen aktuella
kommuner. Dessutom har
ca 8 000 av våra ”gamla deltagare” fått det hemskickat
i brevlådan. Mittermin höst
gick bara adresserat hem
till gamla deltagare.
––SV ska starta mer verksamhet för barn och ungdomar
i Huddinge, Ekerö och
Upplands Väsby. Här har
lyckats i Huddinge men ej
på Ekerö och i Upplands
Väsby.
––SV ska samordna fem
kulturella bussutflykter i
Stockholms län.
Det blev 2 st.
––SV ska genomföra
en större mässa per
termin. Vi marknadsförde oss på Syfestivalen,
Trädgårdsmässan och Pride
där vi även hade aktiviteter.
––SV ska utveckla innehållet
i nyhetsbreven som når 17
000 personer. Brevet kan
nu länkas till fler sidor och
mottagaren kan välja vilka
ämnen man är intresserad
av.
––SV ska medverka på kommunernas samordningsmöten med lokala aktörer.
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Allmänmarknadens
personal prioriterar dessa
möten
––SV ska annonsera 150
kurser på kurser.se.
Vi har under VT fått in
461 intresseanmälningar.
Efter sommaren så bokar
man sin anmälan direkt på
kurser.se det har givit 154
bokningar.
––SV ska utbilda personal
i sökordsoptimering. Vi
har genomfört 2 sådana
utbildningar så att vi skall
kunna få så många träffar
som möjligt när vi skriver
webbtexter.
––SV skall verka för att
bevara hantverkstradi
tioner genom att fortsätta
erbjuda studiecirklar i
en stor variation av olika
hantverksämnen. Vi har
genomfört hantverkscirklar
i 27 olika ämnen.
Under året samarbetade vi
med Alma Folkhögskola där
vi erbjöd 26 olika cirklar i
10 olika ämnen för personer
som stått utanför arbetsmarknaden under en längre
tid.
Samarbetet pågick
från april–dec i vår lokal i
Huddinge. Ett samarbete
som fungerade utmärkt och
kommer säkerligen att fortsätta om erforderliga upphandlingar erhålles.

24

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län | Verksamhetsberättelse 2013

SVs Organisation & kvalitetsarbete
En grundläggande förutsättning för att långsiktigt stärka SV som det främsta studieförbundet är
att vi finns lokalt. Vi ska med kunniga och inspirerande cirkelledare och ett brett och tillgängligt
verksamhetsutbud erbjuda såväl kompetens, kunskap samt gemenskap och t rivsel. För att offensivt
kunna möta framtida utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda,
tjänstemän och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling.

Samhällsaktör
SV vill vara en erkänd och
respekterad aktör i samhällsdebatten och strävar efter att
bli det främsta studieförbundet när det gäller att erbjuda
mötesplatser för att skapa
engagemang i angelägna samhällsfrågor. Särskild prioritet
ska ges frågor som rör hållbar
utveckling, mångfald, demokrati, lokal utveckling och
entreprenörskap. SV ska vara
pådrivande för att det civila
samhällets organisationer och
folkbildningens ställning hävdas gentemot stat, kommuner
och landsting/regioner.

Folkhälsa
SV arbetar med områden
kring föräldrautbildning, mat
& klimat, naturen, stress och
livsstils-frågor. Hälsa och livskvalité är viktigt för oss alla.
SV Stockholms län har ett
stort engagemang för folkhälsoarbetet och vill öka människornas kunskap om hälsans
betydelse för det fysiska och
psykiska välbefinnandet. Vi
vill ge människor möjlighet
att förbättra och bibehålla
sin hälsa genom upplevelser,
kunskaper och aktivt deltagande i våra studiecirklar och
kulturarrangemang.

Hållbar utveckling
SVs verksamhet baseras
på visionen om en hållbar
utveckling, för att kunna
överlämna ett hållbart
samhälle till kommande
generationer. Insikten om
miljöhoten är en avgörande
fråga. Hållbar utveckling
består av flera ömsesidigt
beroende delar; ekologisk
hållbarhet, social och kulturell hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar
till hållbar utveckling genom
att bedriva verksamhet inom
områdena kultur, folkhälsa,
social ekonomi och miljö.
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Pedagogisk utveckling
SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar alla studie
cirklar och arrangemang.
Ett aktivt pedagogiskt
utvecklingsarbete är viktigt
för vår verksamhet. Detta
arbete utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny
teknik och flexibla former för
lärande. Våra cirkelledare är
mycket viktiga för oss och
vi arbetar för att deras roll
inom SV Stockholms län ska
stärkas.

SV Stockholms läns
ekonomiska resultat slutade
med ett överskott på nästan
500 tkr.

Cirkelledare
Våra cirkelledare är SVs viktigaste tillgång för att kunna
bedriva en bra folkbildningsverksamhet. Det är deras
kompetens, engagemang och
lojalitet som leder till bra
bildningsverksamhet och
nöjda deltagare. SV kommer
2013 att erbjuda alla nya
cirkelledare och de som ännu
inte genomgått utbildningen
I cirkelns mitt, steg G, möjligheten att genomföra den samt
erbjuda cirkelledarna vidareutbildning inom pedagogik
och olika ämnesområden.

Förtroendevalda
Engagemang och kunskap är
viktiga ledord när man ingår
i en styrelse. Andra viktiga
faktorer är att varje förtroendevald finner sin roll i styrelsearbetet samt att det finns
bra faktaunderlag att tillgå
innan viktiga beslut skall
fattas.
Styrelsen har bestått av elva
ledamöter och tre revisorer.

Ekonomi- & verksamhets
resultat
När det gäller v erksamheten
har SV Stockholms län
genomfört drygt 150 000
studiecirkeltimmar fördelat
på cirka 6 200 arrangemang
och nått fler än 24 000 deltagare.

Lokaler
SV Stockholms län har kontor,
utbildningslokaler samt rep
lokaler i följande kommuner;
Botkyrka, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Järfälla, Nacka,
Norrtälje, Sollentuna, Södertälje, Tyresö, Upplands Väsby,
Vallentuna, Värmdö, Danderyd, Nynäshamn och Täby.

Styrelsens ledamöter:
Ove Lundgren, ordf.
Mårten Gunnarsson, v. ordf.
Övriga ledamöter:
Monica Eriksson
Lennart Walles
Didi Welander
Kerstin Hallgren
Göte Österman
Lovisa Persson
Agneta Hellne
Leif Holmberg
Johan Pohl
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Revisorer
Marie Welina. auktoriserad
revisor PwC
Inga Emtell, revisor
Torbjörn Sandberg, revisor
Tjänstemän
Vi strävar efter att vara en
attraktiv arbetsgivare som
arbetar aktivt för en god
arbetsmiljö. Inom avdelningen tillämpar vi ett
insiktsfullt och hållbart
ledarskap. Vi har under året
givit samtliga medarbetare
möjligheten till kompetensutveckling utifrån avdelningens behov.
SV avdelningen, administ
ration & lokaler
SV Stockholms län har sitt
säte i Stockholms kommun
och har bedrivit verksamhet
i 24 kommuner. Avdelningen
har kontor i flertalet. I dessa
lokaler inryms kontorsrum
för administration samtstudierum för cirkelverksamhet.
Marknadsföring
Studieförbundet Vuxenskolan är ett starkt varumärke
som är positivt laddat. Våra
deltagare uppfattar att vi ger
dem möjligheter till personlig
utveckling. För att kunna nå
ut till olika målgrupper har
vi använt olika media såsom:
studieprogram, affischer,
annonser, flygblad, hemsidan
(www.sv.se/stockholm) samt
riktade utskick.
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Kvalitetsutveckling
SV ska uppvisa god kvalitet
i alla delar av verksamheten,
det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och
samhället i övrigt.
Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en gemensam
kvalitetsstrategi. Särskilt
viktigt i vårt kvalitetsarbete
är att ta reda på vad våra
deltagare, cirkelledare och
samarbetspartners uppfattas
oss och vårt arbete. Deras
synpunkter tillsammans
med avvikelsehantering
är bärande faktorer i vårt
förbättringsarbete.
Statens syften och områden
Staten har fyra syften som
folkbildningen skall förhålla
sig till:
––Stödja verksamhet som
bidrar till att stärka och
utveckla demokratin.
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––Bidra till att göra det
möjligt för människor
att påverka sin livssituation och delta i
samhällsutvecklingen.
––Bidra till att utjämna
utbildningsklyftor och höja
bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
––Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
SV Stockholms län förhåller
sig till dessa syften enligt
följande:
En levande demokrati har
sin början hos den enskilda
människan och i samspel
med andra.
Genom alla möten som
vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget
och föreläsningen, bidrar vi
till att stärka och utveckla

demokratin.
Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i
kommunen ges möjlighet att
ta in ny kunskap, föra dialog
samt ingå i ett sammanhang.
För våra deltagare med olika
funktionsnedsättningar är
studiecirkeln i många fall
det enda forum där man kan
vara med och påverka sin
livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
Genom att tillhandahålla
ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och
organisationer/föreningar
bidrar vår SV avdelning till
att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån.
Genom en omfattande
kulturverksamhet samt vårt
engagemang inom det lokala
kulturlivet bidrar vi till att
bredda intresset och öka
delaktigheten.
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Staten har sju särskilt prioriterade områden som folkbildningen skall förhålla sig till:
1. Den gemensamma värdegrunden, alla människors
lika värde och jämställdhet
mellan könen

3. Den demografiska
utmaningen

2. Det mångkulturella samhällets utmaningar

5. Kulturen

6. Tillgänglighet och möjlighet för personer med
funktionshinder

4. Det livslånga lärandet
7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

SV Stockholms län förhåller sig till dessa områden enligt följande:
1. Människor oavsett kön,
ålder, funktionsnedsättning, annan etnisk
bakgrund deltar i vår
verksamhet.
2. Vi arbetar för att bli en
”brygga” mellan olika
kulturer. Arrangemang
med inslag från olika
kulturer är bra redskap
i detta arbete. Inom
vår verksamhet bland
nysvenskar läggs stor vikt
vid att skapa förståelse
för det svenska samhället
samt underlätta för integration. Vi inspirerar till
gränsöverskridande kultur.

3. Verksamheten vänder sig
till alla i samhället oavsett
ålder, kön, yrke, religion,
etnicitet, utbildning etc.
Genom den demografiska
blandning som vi har inom
vår verksamhet uppstår
många spännande möten,
vilket kan bidra till ökad
förståelse.
4. Det livslånga lärandet
är en viktig del inom vår
verksamhet dels mot allmänheten och dels mot de
organisationer/föreningar
som vi arbetar tillsammans med.

5. Vi bedriver en omfattande
kulturverksamhet med
ett varierat utbud som
vänder sig till allmänheten och organisations/
föreningslivet.
6. Människor med funktionsnedsättning har tillgång
till vår verksamhet vad
avser studiecirklar och
kultur. Vi arbetar även
aktivt för att rikta vår
marknadsföring till dessa
grupper.
7. Vi arbetar med att
genomföra studiecirklar
och föreläsningar kring
folkhälsofrågor.
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