
Tillsammans kan vi
förändra och skapa

möjligheter!
 

Vi har mötesplatserna som
får dig att växa ...

 
 
 



Vi inspirerar, engagerar och är tillgängliga när du behöver det!

Vill du utvecklas och samtidigt ha kul?
 
Du kanske tillhör ett kompisgäng som träffas regelbundet och lagar "vego"mat
tillsammans om helgerna eller håller på med dans om kvällarna eller är ni kanske ett
band som gillar och "lira" musik nere i källaren. 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) huvudsakliga uppgift är att erbjuda olika
möjigheter för just dig som vill utvecklas och göra saker tillsammans med andra. Vi
har mötesplatserna som möjliggör detta och vi finns lokalt placerade på alla större
orter i Blekinge.
 
Det finns olika former att bedriva roliga och olika aktiviteter!
 
Studiecirkel - Om ni är en mindre grupp och vill arbeta tillsammans i en process
där ni lär er något nytt eller utvecklar något roligt tillsammans.Vid en studiecirkel ska
man rikta in sig på talen 3+3+3.

- Tre stycken träffar (Max 4 studietimmar/träff)
- Tre stycken deltagare inklusive ledaren
- Tre stycken studieimmar (1 studietimma = 45 min), minst nio studietimmar för en
cirkel.
 
Annan folkbildning - Kan vara temakvällar, helgkurser och workshops.
När ni är många som vill samlas eller när en fråga ska behandlas vid en enstaka träff.
 
- En eller flera träffar och träffarna kan vara längre än fyra timmar.
- Träffarna kan genomföras tätare än vid cirkelformen ovan.
- Tre stycken deltagare inklusive ledaren.
 
Personnummer krävs i alla formerna du måste minst vara sex år under det aktuella
året som ni har era träffar. Du är också alltid försäkrad hos oss.
 



Det är bara fantasin som
sätter gränser för vad du
kan göra hos SV!

Kulturprogram - Ett kultur-
program kan vara en mängd olika
saker, föreläsningar, teater/drama,
sång, musik, dans, film, foto,
utställningar, konst och konst-
hantverk. 
 
Att tänka på:
- Annonsera i förväg genom
affisch/tidningsannons
 
- Måste minst pågå 30 minuter.
 
- Måste vara minst fem deltagare
plus ledaren på evenemanget.
 
- En företrädare för SV som
ansvarar för programmets
genomförande och rapportering.
 
- Det ska också tydligt framgå att
det är SV i Blekinge som anordnar
och är samarrangör i såväl
inbjudan som i genomförande
delen och på affischer och
tidningsannonser.
 
SV i Blekinge samverkar med
hundratalet föreningar där
medlemmar och ledare kan
utvecklas!



Välkommen att kontakta oss!
 

Vi finns på orterna:
Karlskrona: Ronnebygatan 9
Ronneby: Västra Torggatan 7
Karlshamn: Drottninggatan 84
Olofström: Östra Storgatan 34

Sölvesborg: N:a Bryggerigatan 1
 

Telefon: 0771-210 400
E-post: blekinge@sv.se

Hemsida: www.sv.se/blekinge
facebook.com/svblekinge


