Till dig som ska föra ett samtal
Dags att mötas.

Syftet med de fysiska eller digitala mötena är att fler politiker och beslutsfattare i kommun,
region och riksdag ska ha kunskap och insikt i hur folkbildningen fungerar och vad
Studieförbundet Vuxenskolan gör och kan bidra med. Vi ska med stolthet prata om
folkbildningens värde, berätta om samhällsnyttan som Studieförbundet Vuxenskolan bidrar
med samt lyfta våra aktuella utmaningar.

Våra viktigaste frågor just nu

Stärk folkbildningens förutsättningar. Det handlar först och främst om att förankra
folkbildningens metod och form som en viktig del av lösningen på samhällets utmaningar,
över tid. En grund för det handlar om självförvaltningsmodellen och att aktivt verka för att
stärka de generella offentliga anslagen till studieförbunden.
Förutsättningar för civilsamhällets kraft. För att utveckla deltagardemokratin och ge
människor sammanhang och verktyg för förändring är föreningsformen grundläggande. Vi
arbetar för goda förutsättningar för ett fungerande lokalt civilsamhälle som varje dag gör
demokrati och skapar arenor för bildning och utveckling.
Förebyggande av psykisk ohälsa och ensamhet. Vår tids kanske största fråga handlar
om psykisk hälsa och hur vi rustar oss själva och varandra för att klara av livets upp- och
nergångar och hittar en balans i livet, inte minst i Coroantider. Här är tid för eftertanke och
ett ständigt lärande grundfundament och både ett mål och viktig metod i Agenda 2030.

Anpassade frågor efter person, tid och nivå

Utifrån den personen du ska möte, behöver samtalet anpassas.
Här kan personens hjärtefrågor eller superaktuella frågor vara bra att ta upp.

Studieförbundet Vuxenskolan

Berätta lite kort eller mer fördjupat om SV som organisation och verksamhet. Använd dig av
ppt-bilder om det känns bra, eller berätta med egna ord.
Hållpunkter kan vara att vi är det näst största studieförbundet, att vi har verksamhet i
samtliga kommuner och kontor i ungefär 200. Varje år når vi över 210 000 unika individer i
studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna
arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor
med vår verksamhet.
Organisationen har drygt 900 anställda, ca 20 000 studiecirkelledare och närmare 500
förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF.
Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.

Avsluta med fortsättning

Avsluta samtalet genom att knyta ihop det ni pratat om, och återkoppla om det är frågor du
lovat att kolla upp eller underlag att skicka över.
Resonera kring hur ni ska fortsätta hålla kontakten, t ex i en specifik fråga eller ett
studiebesök i vår verksamhet. Kan vi hjälpa till med underlag för lokal/regional insats?
Kanske ska vi skriva en gemensam artikel eller genomföra ett öppet samtal.
Skicka ett mejl efteråt, som påminner om vad ni pratat om och bifoga de underlag som är
relevanta, så som kunskapsunderlag, verksamhetsberättelse, infofoldrar eller remissvar.

