Nya perspektiv?
Välkommen!

Hej!
Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder möjligheter för dig,
din förening och platsen du bor på. Vi har fler än 50 000
studiecirklar på hundratals platser i Sverige. Demokrati,
språk, hantverk, musik eller hårdrocksyoga. Välj själv. Vi
utvecklar både individer och samhällen.
Människor träffas och växer hos oss. Det finns plats
för nytänkande i våra studiecirklar och kurser. På skolor,
arbetsplatser och i replokaler. Eller på distans. Hos dig.
Lusten att lära avgör. Fritt och frivilligt är viktiga
ord för oss som sysslar med bildning och folkbildning.
Folkbildning för att stärka demokratin, öka mångfalden,
höja utbildningsnivån och öka intresset för kultur.
Varmt välkommen! Oavsett om du är ledare, deltagare,
föreningsfantast, politiker eller något annat. Bjud gärna in
dina vänner, kollegor och medarbetare också.
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Studiecirklar, kurser och
mötesplatser i hela Sverige.
Dialogmöten är en av våra
specialiteter. Kom till oss och prata
om det som engagerar. Ekologisk
mat, integration, miljö eller psykisk
ohälsa. Samhällsfrågor som berör
eller upprör. Vad vill du prata om?
Vi ses!

Seniorer
på språng!
Nu finns tid att lära
nytt, utveckla ett
favoritintresse eller
engagera sig i flera
samhällsfrågor. Kanske
göra en rejäl omstart?
Hos Studieförbundet
Vuxenskolan finns
möjligheter att behålla
och utveckla makten
över sin egen vardag.
Språk, dans, musik och
”Alla kan surfa” heter
några av våra ämnen.

”Det är bra att lära sig saker man
inte kan. Man blir mer medveten om
vad som finns i Sverige, vad som
finns att rösta på och hur man gör.”
Göran Tingström är cirkelledare och
föreläsare.

För alla,
med alla
Studiecirklar om demokrati
svenska är en av Studieförbundet
Vuxenskolans stora succéer.
Många vill var med i våra cirklar.
De hålls ofta på dagverksamheter
och boenden.
Allas lika värde och
möjligheter är viktigt. Därför
jobbar Studieförbundet
Vuxenskolan med verksamhet för
alla. Hos oss kan du till exempel
hitta både rullstolsdans och
parkinsondans.
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och politik på lättförståelig

SÅ BÖRJADE DET Bröderna Rudolf och Eric Carlsson i

Slöinge tog initiativ till det som i dag är Studieförbundet
Vuxenskolan. Deras första cirkel hette ”Fria tankars hem”.
Året var 1920. NUMERA Studieförbundet Vuxenskolan finns
i hela Sverige. Från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.
NÄRA DIG Hundratals kontor och ett 30-tal avdelningar.

Studiecirklar: cirka 50 000*
Deltagare: cirka 150 000
unika deltagare
Kulturprogram: över 50 000
Deltagare: cirka 3 miljoner
Cirkelledare: cirka 19 500, de flesta
jobbar ideellt.
Grundorganisationer: Centerpartiet,
Liberalerna och
Lantbrukarnas Riksförbund.
Medlemsorganisationer: cirka 15
Samverkande organisationer: cirka 25
Ungdomsorganisationen heter
Förbundet Vi Unga.
Tidningen heter Impuls
Musiksatsningen
kallas The Tube.
In This Grey från Piteå är
ett av tusentals band
i The Tube.

*Gäller verksamhetsåret 2014

Folkbildning
för alla,
med alla!
VÄRDEGRUND
”… alla människors lika
värde och rättigheter…”
UR STADGAR
”… partipolitiskt
och religiöst
obunden studie- och
folkbildningsverksamhet
i syfte att ge människor
möjligheter att
utvecklas…”
TOPPLISTOR & TRENDER
Motorsågskörkort är
populärt.
Språkkurser engagerar
många.
Varannan-veckas kurser,
rockyoga och digitala
kurser är nya grepp.

inte. Studiecirklar gör det lättare att vänta
och lättare att komma in i samhället.” Shahla
Ojagh är cirkelledare på asylboenden i Örebro
och möter människor från hela världen.

Studiecirklar och kurser i svenska och samhällskunskap är exempel
på hur Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med integration. Vi
finns på asylboenden och språkcaféer på många platser i Sverige.
Dialogmöten om integration och föreläsningar om myter och fakta
är andra satsningar. Alla är välkomna!
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”Jag pratar sex språk. Arabiska, persiska,
kurdiska, tyska, engelska och svenska.
Många asylsökanden får vänta länge innan
de får besked om de får stanna i Sverige eller

Föreningsliv och eldsjälar befolkar Sverige.
Tack vare er bubblar hela landet av energi
och kraft. Men ibland behöver man
fylla på med ny kraft, ny energi. Vi har
nätverken och metoderna som kan göra
föreningsarbetet ännu roligare.
Boxen Ny kraft till Sveriges eldsjälar är
ett exempel på hur vi jobbar. Vi jobbar med
metoder som redan finns. Och tänker också
gärna utanför boxen ihop med er.

”Musiken driver mig och
många andra. Ungdomar
lär sig göra musik och
producera hos oss. De
får också någonstans att
vara, lär sig läsa, skriva,
stå på scen och ta plats.
Kontaktar kommunen,
fixar föreningslivet,
skapar jobb och
utvecklar samhället.”
Pa Modou Badjie är
verksamhetsutvecklare
med inriktning på hiphop
hos Studieförbundet
Vuxenskolan. Syns och
hörs också i bandet
Panetoz.

VÄGEN UT heter en ideell

musikförening i Jordbro som
drivs i samarbete mellan
Panetoz och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Vägen Ut är en av
samarbetar med.
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många föreningar som SV

Starta en
egen cirkel
Studieförbundet Vuxenskolan
har cirklar och kurser i olika
ämnen.
Läs mer och anmäl dig på vår
webb sv.se. Hittar du inte ditt
ämne hos oss? Starta en egen
cirkel. I vad du vill. Var du
vill. Vi hjälper dig.
Vi utvecklar individer,
föreningar och orter.
Engagerade cirkelledare
och medarbetare på
hundratals platser
i Sverige.

Följ oss i sociala medier!
Facebook

Instagram

Besök oss på www.sv.se

Twitter

Youtube

