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Bildningsideal som utmanar
Människans möjligheter ska inte avgöras av hennes bakgrund, var hon bor eller i vilket sammanhang hon rör sig. För oss är människans personliga utveckling grunden, som individ och
tillsammans med andra. Bildning ger människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att
bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad.
Genom att mötas och samtala med andra människor med andra erfarenheter kan våra vyer
vidgas och nya insikter skapas. Det utvecklar både människa och samhälle.
Vi vill se ett samhälle där bildning står i centrum, det är en förutsättning för att ett samhälle
ska utvecklas. Men det finns normer och värderingar som just nu försvårar för dialog och
som motverkar bildningsresor. Näthat, filterbubblor och alternativa fakta kan aldrig får vara
den rådande normen. Så när bildningens ställning utmanas och undergrävs kämpar Studieförbundet Vuxenskolan med mod och integritet för människors rätt till bildning. Det är det
enda sättet!

I en politiskt orolig tid blir det än viktigare att arbeta för demokratin, inte minst när faktaresistens breder ut sig. Här har Studieförbundet Vuxenskolan en självklar roll att frigöra människors kraft och engagemang att utveckla sin kunskap och kreativitet tillsammans med andra. Kunskap är makt – makt att förändra. Vi behöver människor som är
delaktiga och bidrar och inte bara konsumerar. Demokratiuppdraget för SV kommer bli
viktigare och viktigare, inte minst lokalt där detta redan i dag kan vara hotat.
Här har det civila samhället med föreningar och fria kulturgrupper en mycket viktig roll. Vi
måste använda föreningsformens frihet som grund, ifrågasätta normer för att därmed attrahera nytt engagemang och deltagande. Kulturen syftar till människors förståelse och utveckling. Tanken är att se människan för vad hon är och kan bli – inte bara varifrån hon kommer
ifrån.
Folkbildningen är en levande idé som aldrig får stelna. Dess potential att främja demokrati,
positiv utveckling och hållbarhet för miljö och samhälle känner inga gränser.
Framtidens folkbildning skapas av de människor som väljer att delta. Studieförbundet Vuxenskolans strävan och drivkraft är att ständigt få fler att delta, engagera sig och öka sin lust
att bilda sig.
Studieförbundet Vuxenskolan är fria tankars hem, vi ger plats för nytänkande.
Jesper Rehn
Ordförande
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Värdegrund
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv
forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter
och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Vision
Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i
demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans
värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.
Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av
föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Till grund för verksamhetsplanen finns följande

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SVs Stadgar.
SVs nya Idéprogram, värdegrund och vision
SVs Övergripande mål och långsiktiga prioriteringar i den strategiska planen
Statens syften
Kvalitetsredovisning
Behov och önskemål från deltagare lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper.
Grundorganisationernas viljeinriktning
Resultatavstämningar och mätningar för avdelningen under 2018.
Nulägesanalys upprättad 2018-11-22.
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• SVs övergripande verksamhetsmål till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst 242 000
människor med folkbildningsaktiviteter.

SVs övergripande mål är en strävan för att göra folkbildningen mer tillgänglig och att
nå fler människor som får möjlighet att utvecklas som människor. Vår värdegrund
utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar
för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.
Avdelningens mål

•

Öka avdelningens unika deltagare med 15 % till 2025. Detta innebär att vi i år
ska öka unika deltagare till 4 248 st.

• SVs långsiktiga prioriteringar
SV ska fortsatta att vara en bred folkbildningsorganisation med ett brett uppdrag.
Verksamheten styrs och tar sin utgångspunkt i det lokala engagemanget och deltagarens behov eller önskemål av bildning. Verksamheten utgår från vår gemensamma
ändamålsparagraf.
Utifrån utmaningarna har vi identifierat nedanstående prioriteringar. Det är genom
gemensamt strategiskt arbete och med samverkan såväl inom organisationen som
med partners som vi når en förändring av de samhällsutmaningar som vi visar på.

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling
SV är och ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i föreningars och lokalsamhällets utveckling. SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan. SV Blekinge ska tillsammans med SPF erbjuda möjlighet till livslångt lärande och minska de digitala klyftorna. Våra grund-, medlemsoch samverkande organisationer är naturliga samarbetspartners men vi i SV ska
också vara lyhörda och öppna för nya samarbeten som stärker vår profil, vision och
våra mål.
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Avdelningens mål

•
•
•

•
•

Vi samarbetar med 220 föreningar i Blekinge, våra föreningar ska fortsatt få
känna sig betydelsefulla och värdefulla för oss. Våra omtyckta informationsträffar kommer även framöver att äga rum lokalt.
SV ger människor ett sammanhang, det ska inte vara kravfyllt utan lustfyllt.
Fortsatt prioritering av våra grund-, medlems- och samverkande organisationer och samarbeten med civilsamhället. Vi behöver ytterligare utveckla dialogen
med dessa på lokal, regional och nationell nivå, för att möta deras behov av
bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling.
Med föreningsformens frihet som grund, ifrågasätta normer för att därmed attrahera nytt engagemang och deltagande.
SV ska i samverkan med t.ex. SPF och Aktiva Seniorer ta fram olika temaområden så som : När jag inte längre finns med.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som
idag har begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
SVs verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är
välkomnande. Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett bakgrund. En mångfald av deltagare är en tillgång och stärker folkbildningens grunder.
Detta förutsätter ett integrerat arbetssätt. SV ska vara den naturliga mötesplatsen.
Avdelningens mål
• SV ger människor ett sammanhang.
• För att nå fler, måste vi erbjuda verksamhet som intresserar. Använda kultur
och intresseområden som verktyg för bildning som skapar mening, identitet,
tillhörighet, självförtroende, entreprenörsanda och kreativitet samt erbjuda
möjlighet att utöva demokrati och inflytande i samhället.
• Aktivt arbeta med att nå målgrupper som är underrepresenterade i vår verksamhet genom att fortsätta erbjuda verksamhet till små orter utanför städerna.
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Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering
och etablering
SVs integrationsperspektiv innebär att vi arbetar aktivt för att människor med olika
bakgrund ska mötas i vår verksamhet. Integrationsperspektivet är ett långsiktigt arbete som ska genomsyra all verksamhet. SVs verksamhet ska bidra både till individens egna utveckling och till etablering i föreningsliv och samhälle.
Avdelningens mål

•
•

•
•
•

•

SV Blekinges internprojekt “Skapa nytt” ska användas där vi kan utveckla nyskapande verksamhet.
Kursen “Boendeskola” som genomförs i samarbete med Karlshamnsbostäder
och Team Aktiv i Karlshamn ska marknadsföras till fler orter i Blekinge. I Kursen får man veta allt om hur det är att bo i lägenhet.
Information om våra kurser för utlandsfödda ska finnas på flera olika språk.
SV Blekinge ska i första hand satsa på verksamhet inom integration där det är
lätt att samarbeta med kommuner eller föreningar.
SV Blekinge ska arbeta med ett ungdomsprojekt i Karlshamn som syftar till att
få de ungas kreativa kraft att få utlopp i t.ex dans. Projektet har arbetsnamnet
Breakbattle och finansieras av Karlshamns kommun, Resurs i Blekinge och
Karlshamnsbostäder.
SV Blekinge ska söka medel från Delmos, delegation mot segregation med
främsta syfte att förlänga det tidigare integrationsprojektet Jallafilm.

Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för
människor med funktionsvariation, för ökat inflytande över det
egna livet och samhället i stort
Vår verksamhet för personer med funktionsvariationer vilar på en värdegrund om
alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället och FN:s konvention om “Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. SV ska möjliggöra för målgruppen att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med
och påverka sin vardag, samhället i stort och SVs verksamhet.
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Folkhälsomyndighetens årsrapport visar att psykisk ohälsa är ett fortsatt stort folkhälsoproblem.
Avdelningens mål

•
•
•
•

•
•

•

SV ska fortsätta utveckla verksamhet på våra äldreboende i länet, för äldre
personer med neuropsykiska funktionsvariatoner.
För att synliggöra vår verksamhet inom området ska vi skapa filmer från verkligheten, visa på de goda exemplen. Vi ska också göra en gemensam broschyr
som marknadsför vår verksamhet inom området.
Vi ska skapa verksamhet som ökar förståelse mellan personer med funktionsvariationer och personer med utländsk härkomst.
Psykisk ohälsa är ett allt större samhällsproblem. SV kan tillsammans med
våra samverkande organisationer utveckla metoder och verksamheter som
gynnar egen utveckling inom såväl förebyggande, lärande och inkludering i
samhället. SVs mål är att fortsätta öka förståelse och minska stigmatisering
kring psykisk ohälsa. Ett sätt är att fortsätta att utveckla Blekinges psykiatrivecka som SV var initiativtagare till 2011 och som genomförs under vecka 41
varje år. Årets psykiatrivecka inkluderades också av en workshop där vi tillsammans med PaModou Badjie besökte alla kommunerna. Elever fick redskapen att våga lägga sina känslor på papper. SVs interna projektmedel gjorde
detta möjligt.
SV kommer att fortsätta samarbetet med övriga i Länsgruppen för psykiatriveckan.
SV Bleking har också påbörjat ett samarbete med Ronneby Kommun, Landstinget Blekinge och NSPH för att öppna en Träffpunkt i våra lokaler. Träffpunkten är till för personer med någon psykisk funktionsvariation. Det kan
vara hemmasittare som nu kan ta steget att gå ut för att möta andra människor
i en trygg miljö och skapa socialt nätverk.
SV Blekinge erbjuder alla som har “Kompiskortet” att använda detta i vår ordinarie verksamhet som erbjuds i studieprogrammet.

Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Snabba samhällsförändringar och utvecklingen av det digitala samhället förändrar
sättet på vilket vi människor inhämtar bildning, kunskap och kommunicerar med
varandra. I ett samhälle med snabb utveckling blir det livslånga lärandet allt viktigare. För att fortsätta vara ett studieförbund som är tillgängligt och intressant för
våra målgrupper och vår samtid ställs nya och ökade krav på att vi i SV utvecklar våra
pedagogiska verktyg och verksamhetsformer.
Avdelningens mål

•
•

För att attrahera morgondagens cirkelledare måste personal och förtroendevalda ha en ökad digital kompetens gällande digitala verktyg och digital pedagogik. Fortsatt arbete med att prova nya digitala metoder prioriteras.
Lika viktigt som att kunna erbjuda bra digital verksamhet är också att kunna
motivera deltagare som står långt från det digitala samhället att ta steget närmare genom att få prova digitala moment i sin cirkel. SV ska i vår verksamhet
aktivt motverka den digitala klyftan.

Verksamhetsplan 2019 SV Blekinge

•

Sida 9 av 18

Smart och effektiv administration är en förutsättning för att kunna ägna tid åt
pedagogik och utveckling. Rapportering genom e-listor ska utgöra standard i
SV Blekinge.

Studieförbundet Vuxenskolan svarar upp mot
grundorganisationernas behov och gemensamt satta planer
Vi behöver ytterligare utveckla dialogen med våra grundorganisationer på lokal, regional och nationell nivå, för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling.
Grundorganisationernas vilja utgår från fyra områden; Folkbildning - Inom området
folkbildning utvecklas löpnade material, insatser och kampanjer för att möta medlemmarnas behov så väl centralt som lokalt. Föreningsutveckling – där vi gemensamt
tar fram utbildningsplaner och stärker organisationen och de som är valda att driva
den framåt. Opinionsbildning - SV Arena den enskilt största insatsen. Kontakt – SV
tar ansvar för och bjuder in till dialog. Tillsammans skapas en plan för samarbetet
som följs upp och utvärderas.
Avdelningens mål

•
•
•

SV har tillsammans med grundorganisationerna tagit fram en viljeinriktning
där alla parter är överens om att det gemensamma arbetet sker i dialog och
samförstånd.
SV erbjuder ett reellt stöd till grundorganisationerna, och för det förtjänas en
ökad rapportering av verksamhet.
Samarbete med LRF angående projektet Markavvattning där vi fått i uppdrag
av Jordbruksverket att höja kunskapen om markavvattning hos landets lantbrukare och dikningsföretagare.

Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens,
engagemang och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
SV är en lärande organisation och cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är grunden för utvecklingen av verksamheten. Ansvaret för att ta
vara på och utveckla den resurs som, många gånger det ideella arbete som cirkelledare utgör, åligger hela organisationen. SV behöver gemensamt jobba aktivt för att en
ökad mångfald av människor ska stimuleras att verka som ledare inom folkbildningen.
Avdelningens mål

•

•
•
•

Med ny teknik och metoder finns idag stora möjligheter att skapa flexibla och
attraktiva cirkelledarutbildningar som våra ledare efterfrågar. Detta verkställer vi genom vår utbildningsplan för cirkelledare som sätter kompetens- och
utbildningsmål i centrum.
Varje avdelning ansvarar för att planera och genomföra introduktion och utbildningar i enlighet med utbildningsplanen för cirkelledare.
SV:s grundutbildning för cirkelledare ska erbjudas minst två gånger per termin. Datum ska vara planerade inför varje ny termin.
Utbildade cirkelledare registreras i Gustav för gemensam uppföljning och
kvalitetssäkring. Erfarna cirkelledare valideras och registreras i Gustav.

Verksamhetsplan 2019 SV Blekinge

•
•
•
•
•
•

Sida 10 av 18

Att erbjuda cirkelledare inspiration och kompetenshöjning inom hantverksområdet. Under 2019 erbjuda en skapardag i Blekinge till alla cirkelledare som
vill och kan använda hantverket i sin verksamhet för utveckling.
Erbjuda utbildningar i krishantering, HLR och brandskydd för framför allt
våra tillsvidareanställda cirkelledare.
Erbjuda internutbildningar och kompetensutveckling för våra cirkelledare.
Erbjuda cirkelledarträffar/inspirationsträffar årligen.
Erbjuda nya cirkelledare SV:s digitala utbildning ”Att leda cirkel” alternativt gå
igenom boken ”Att leda cirkel” med nya cirkelledare till dess att SV:s nya utbildningsmaterial för cirkelledare är klart.
Informera avdelningens cirkelledare om det nya ”Cirkelledarnätet” där cirkelledaren kan få tillgång till olika pedagogiska idéer och tips.

Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda och
anställda med engagemang och rätt kompetens
Studieförbundet Vuxenskolan är en lärande organisation. Den bygger på engagemang
och drivkraft för bildning i olika former. Lärande utvecklas genom ökad förståelse
samt förändrade och nya sätt att utföra sitt arbete på. Ledarskap i SV ger förutsättning för lärande.
Avdelningens mål

•
•
•
•

Vi planerar och genomför systematisk kompetensförsörjning för medarbetare,
chefer och förtroendevalda.
Årliga styrelseutvärderingar som stärker styrelsearbetet och utvecklar vår
verksamhet och organisation samt ökar motivationen att verka som förtroendevald.
Vi ska genomföra och delta i styrelseutbildning/kompetensutveckling utifrån
styrelseutvärderingen.
Vi kommer att erbjuda valberedningsutbildning.
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Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen
För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten måste intäktsbasen breddas
och kostnadseffektivitet eftersträvas. Det relativa beroendet av statsanslag och andra
offentliga anslag måste minska. SV ska ha en ekonomi i balans. Överskott som inte
behövs för att långsiktigt säkerställa verksamheten, är att betrakta som en verksamhetsskuld och ska i första hand investeras i verksamhet för att nå det övergripande
verksamhetsmålet.
Avdelningens mål

•
•
•
•

Fortsatt utveckling av gemensamma nyckeltal på bland annat områdena verksamhet, ekonomi, hr, mm, och att utveckla våra intäktsmodeller inte minst på
allmänmarknaden.
Fortsatt arbete med uppdrag och övriga personalutbildningar, som vi så framgångsrikt bedrivit de senaste åren.
Öka SVs egenfinansiering genom ökade deltagarintäkter samt projektfinansiering.
Implementera beslutsmodeller som underlättar vardagsarbetet för styrelser
och medarbetare.

Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation
och förnyelse
Folkbildning är ett positivt laddat begrepp. Många ser i folkbildningen en stark förändringskraft. För att också i framtiden vara ledande för folkbildningens utveckling
krävs en dynamisk förändringskraft och forum för att skapa innovation och utvecklingskraft. Att förstå skiljelinjen mellan löpande utveckling och förnyelse & innovation
är en avgörande framtidsfaktor.
Avdelningens mål

•
•
•
•

Att i alla verksamhetsplaner och budgetar tydligt redovisa hur den post som är
avsedd för innovation ska användas och följa upp resultatet i respektive verksamhetsberättelse.
Erbjuda utbildningar/konferenser inom de olika verksamhetsområdena.
Att sprida och dela framgångsrika innovations- och förnyelsekoncept mellan
varandra och våra samarbetspartners.
Att genom öppenhet och transparens vara mottaglig för nya tankar och idéer
som formuleras också utanför de traditionella folkbildningsorganisationerna.

• Verksamhet
Allmänmarknad
Verksamheten inom allmänmarknaden kännetecknas främst av att det är den enskilda individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr
utbudet. Våra 5 ledord är, lärande, engagemang, lokal närvaro, medvetenhet och
framtidstro. Vi erbjuder ett brett och aktuellt verksamhetsutbud med gemensam profil. Särskilt viktigt är också allmänmarkanden för att nå vårt övergripande verksamhetsmål 2025.
Det är viktigt med gemenskapen runt ett ämne som engagerar och mötet med andra
människor. Detta kan också vara folkbildningens bidrag till en bättre folkhälsa.
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Avdelningens mål

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kontinuerligt möte med tjänstemän inom allmänmarknaden. Tjänstemännen
som arbetar med allmänmarknaden skall känna sig delaktiga och ha möjlighet
att påverka. Vilket också kommer att spegla vårt engagemang mot våra deltagare.
Servicegraden ska vara hög och våra lokaler skall vara välkomnande.
Ge ut ett lustfyllt och inspirerande studieprogram 2 gånger per år.
Starta Instagramkonto enbart för att presentera allmänmarknaden.
Arbetet med att hitta nya ämnesområden och cirkelledare är ständigt pågående. Målet är att presentera ca 20 nya kurser och att minst hälften av dessa
startar. Samtidigt ta bort verksamhet som inte är aktuell.
För att tillmötesgå det behov som finns i samhället idag vill vi bredda vårt utbud ytterligare med kortare kurser, helgkurser, kurser utomhus. Tex “Hitta
lugnet med Mindfulness i Naturen”, “Fotografera utomhus”, “Beskärning av
fruktträd”, “Friluftsmatlagning”, osv.
SV:s cirkelledare är välutbildade alla erbjuds en cirkelledarutbildning eller har
en motsvarande behörighet. Vi ska även certifiera/validera cirkelledarna i
Gustav.
Som en del i vårt kvalitetsarbete utvärderar vi cirklarna och tar till oss vad deltagarna säger. På så sätt försöker vi hela tiden förbättra vår verksamhet.
Kursomaner, vi älskar er! Hur gör vi med deltagarna som vi redan har i våra
kurser, hur säljer vi in nästa kurs till dem? Rabatter på nästa kurs, gåva eller
något annat? En utmaning som vi har framför oss att bevara de vi redan har!
Fortsätta att vara det största studieförbundet inom natur med cirklar som tex
körkort för motor- och röjsåg, jägarskolan, biodling och navigation.
Samarbeta med andra aktörer tex biblioteken med föreläsningar dels för att nå
ut till en bredare publik och för att kunna erbjuda ett större utbud av föreläsningar.
Utöka utbudet med distanskurser.
Omvärldsanalys genom att bland annat titta på vad andra SV-avdelningar har i
sitt utbud, Workplace, osv.

Organisation/föreningsmarknad
Utöver organisations- och allmänmarknaden bedriver SV en omfattande folkbildningsverksamhet tillsammans med olika typer av intressegrupper. Dessa karaktärise-
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ras ofta av deltagarnas gemensamma intresse av lärande samt att de har cirkelledare
som oftast inte arvoderas. Genom alla litteratur- trädgårds- och språkcirklar finns
och verkar vi på i stort sett alla små orter i Blekinge. Vi skapar mötesplatser.
Avdelningens mål

•
•

Med våra centrala lokaler och personal på samtliga orter möter vi hundratals
människor varje dag. Dessa möten skapar förutsättningar för nya grupper i
samhället.
Vi lever vårt varumärke och håller därför en hög servicegrad, där det finns
folk, dit går man.

SVs musikverksamhet
Musiken är efter idrotten Sveriges största folkrörelse och det är också det största enskilda ämnesområdet inom SV. Tusentals människor får genom oss och våra studiecirklar tillgång till replokal, danslokal, möjlighet att spela in i studio och stå på scen,
och genom våra workshops och kurser kan alla utveckla sig vidare i sitt musikintresse. Vi har över 1800 band eller grupper över landet.
Avdelningens mål

•
•
•

Till SV kommer banden som vill träffa andra som också vill spela och snacka
musik.
Musikforum i Karlshamn utvecklas ständigt och nya band tillkommer hela tiden, ett levande musikhus med mycket energi.
Starta en replokal för musikband i Sölvesborg.

Organisation
Utöver de strategiska prioriteringarna jobbar vi ständigt med utveckling av vår roll i
det lokala samhället. Vi är det mest lokala studieförbundet och behöver hela tiden se
över vår struktur, vårt kontaktnät och våra kontor. Kvalitetsutveckling genomsyrar
det dagliga arbetet.

Tjänstemän
SV Blekinges täta personalgrupp är den fasta stab som utgörs av tjänstemännen. Det
är denna kompetenta och ständigt nyfikna personalgrupp som alltid levererar goda
resultat till verksamheten. Vår styrka är att vi är snabbfotade och alltid på tårna för
att nå nya grupper och projekt. Det är med stolthet vi kan konstatera att vi är ett
sammansvetsat gäng som verkligen är entusiastiska och också engagerade i verksamheten. Grunden för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning är att skapa en
verksamhet som präglas av professionalism och goda utvecklingsmöjligheter, av ett
gott ledarskap, en säker arbetsmiljö och ett agerande i linje med de gemensamma mål
och värderingar som är viktiga beståndsdelar. I SV Blekinge tillämpar vi ett
coachande ledarskap.
Avdelningens mål

•
•

Alla medarbetare ska tycka att det är roligt att gå till jobbet och att de känner
sig trygga i sin arbetsmiljö.
Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att utveckla rollerna inom personalgruppen.

Verksamhetsplan 2019 SV Blekinge

•
•
•
•
•

Sida 14 av 18

Vi kommer fortsatt att investera mycket i kompetensförsörjning, för att dra
nytta av varandras styrkor. Tillsammans är vi starka.
SV Blekinges folkhälsogrupp ska vara en vital grupp som hela tiden utvecklar
folkhälsotänket.
Uppmuntra tjänstemännen att ta kontakt och nätverka med andra avdelningar.
Vi ska fortsätta erbjuda våra tjänstemän att arbeta nationellt och göra utbildningsinsatser för att bredda verksamheten, och för att stimulera personalen.
Fortsätta arbetet med att lägga upp strategier för att nå de uppsatta målen tillsammans.

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 hur våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattar oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete. Utifrån vårt arbete med utvärdering och förbättring av föregående kvalitetsredovisning kommer vi att sätta följande mål:
Avdelningens mål

•
•
•
•

Måluppfyllelsen kommer regelbundet att stämmas av i samband med avstämningar samt ingå i kvalitetsredovisning.
Genomlysningsarbetet som sker kontinuerligt internt inom SV bidrar till att vi
har en god kvalitet på vår verksamhet. Under första halvåret 2019 ska samtliga
orter genomlysas internt och en kortfattad skriftlig rapport ska göras.
Både avvikelserapportering och inlämnande av förbättringsförslag i Barium
ska uppmuntras.
Arbetet med att införa elektroniska utvärderingar för avdelningens cirklar i
enkätverktyget Enalayzer fortsätter i större omfattning under 2019. I första
skedet ska utskick göras till deltagare och ledare inom allmänmarkanden. Svaren på enkäterna ska gås igenom och följas upp på varje ort.
Alla deltagare ska uppmanas att lämna sin epost-adress och efter avslutad cirkel uppmuntras att besvara den digitala enkäten.

Lokaler och tillgänglighet
SV Blekinge har sitt säte i Karlskrona kommun och har kontor i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Vi utför årliga genomgångar av avdelningens tillgänglighet och anpassar våra lokaler utifrån tillgänglighetspolicyn. Samtliga lokaler är välutrustade och väl anpassade för utbildning.
Avdelningens mål

•
•
•

Alla våra lokaler är nu tillgänglikhetsanpassade.
Bekväma bord och stolar i samtliga utbildningsmiljöer.
Utrustning som bildkanoner finns på alla kontor.
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljökommittén träffas kontinuerligt och driver och dokumenterar arbetsmiljöarbetet som inkluderar att undersöka risker, genomföra riskanalyser, åtgärda samt
följa upp.
Avdelningens mål

•
•
•
•
•

Årligen upprätta en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra skyddsronder på respektive ort och kontor.
Varje kontor har en ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet och genomgång av lokalerna ska genomföras 1 gång/kvartal. Genomgången dokumenteras på särskilt protokoll.
Årligen ska en kontroll och genomgång av lokalerna och utrustningen göras av
Blekinge Brandskydd.
Genomföra en brandskyddsutbildning för all tillsvidareanställd personal.

Miljö och hållbarhet
Som utgångspunkt för SVs miljöarbete ligger miljölagstiftningen och andra krav som
vår verksamhet berörs av. Vår verksamhet ska vara långsiktigt socialt, finansiellt och
miljömässigt hållbar. SV ska sträva efter att sprida kunskap om och skapa medvetenhet och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor hos anställda, hos deltagare och
i samhället i stort. Som studieförbund kan vi bistå med både kunskap och konkreta
verktyg för förändring.
Avdelningens mål

•

Upprätta en handlingsplan för vårt miljö- och hållbarhetsarbete med konkreta
mål. Uppfyllandet av miljöpolicyn ska kontrolleras och målen ska mätas regelbundet av respektive enhet.

Uppdragsverksamhet
Vid sidan av folkbildningsuppdraget är SV en aktör inom övrig vuxenutbildning.
Uppdragsutbildning stärker SVs roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en
positiv utveckling för både individ och samhälle.
SVs uppdragsverksamhet och projekt utgår från SVs värdegrund och använder folkbildningens idé och pedagogik.
Avdelningens mål
•
•
•
•

Vi ska fortsätta att utveckla den offentliga uppdragsdelen och personalutbildningar mer genom våra nätverk i Sverige.
Arbeta för mer gränsöverskridande mellan SV-avdelningar i Sverige genom
olika samarbeten och erfarenhetsutbyten.
Initiera till att olika direktupphandlingar kommer till stånd som ligger inom
våra kärnverksamhetsområden och besöka olika offentliga uppdragsgivare.
Vi ska ”leva vårt varumärke” även inom uppdragsverksamheten och fortsätta
satsa än mer på våra yrkesrelaterade ämnen som knyter an till vår organisat-
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ion, dvs. ämnen som vi har stor vana av att genomföra/vi ska göra det vi är bra
på (kärnverksamhet).
Fortsätta att söka upp nya projekt och skriva på dessa samt hitta samarbetspartners som kan hjälpa till i skrivandet.
Erbjuda nyskapande koncept och pedagogiska metoder inom personalutbildningar och uppdragsutbildningar.
Bearbeta nya kundgrupper inom uppdragsverksamheten såsom olika föreningar och personalgrupper.
Vi ska uppdatera och göra våra ämnesområden/kurser, ”koncept” än mer intressanta, tillgänglig och flexibla för våra olika målgrupper - Skräddarsy efter
behov.
Vi ska utveckla oss än mer på uppdragssidan genom nya digitala metoder och
nya verktyg för inlärning.
Vi ska hitta nya vägar till att utveckla uppdragsdelen genom att plocka och
samordna idéer från våra olika interna och externa projekt som vi redan idag
har i SV Blekinge.

Kommunikation och marknadsföring
Varumärkesundersökningen som vi gjorde under 2015 visar att kännedomen om SV
är relativt hög bland allmänhet och kommunala beslutsfattare. Däremot är det många
bland allmänheten som inte har några associationer, varken positiva eller negativa till
SV. Vi vill uppfattas som ett modernt och nyskapande studieförbund som är attraktivt, tillgängligt och samhällsnyttigt. Det ställer krav på en utvecklad kommunikation,
som visar upp hela bredden av vår verksamhet.
Avdelningens mål

•
•
•
•
•
•
•
•

Samordning och integrerad kommunikation ska genomsyra våra strategier och
planer för vår marknadsföring och kommunikation på alla nivåer.
Genomföra en kommunkampanj för att nå kommunala beslutsfattare med en
bredare bild av vad SV gör och kan göra.
Genomföra olika slag och kampanjer för våra prioriterade grupper inom SV.
Vi ska bli än mer nyskapande i vår marknadsföring vad det gäller våra olika
kanaler.
Vi ska lära känna våra olika målgrupper samt rikta våra budskap bättre till
våra kunder och samarbetspartners.
Vi ska bli ännu bättre på att kvalitetssäkra våra marknadsföringsaktiviteter.
Vi ska bli bättre på att använda och dra nytta av varandras verksamheter och
aktiviteter när det gäller vår marknadsföring.
Vår marknadsföring ska visa på alla de “Solskenshistorier” och “Goda exempel” som vi lyckas med i vår verksamhet. - SV gör skillnad för människor
varje dag.

Projekt
Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar till vår egenoch samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är att de har en tydlighet
vad det gäller mål, tidpunkt för start, slut och att det utvärderas för eventuell implementering i vår ordinarie verksamhet.
SV Blekinge har drivit ett 20-tal projekt såväl internt som externt. Med kreativa medarbetare har detta blivit ett arbetssätt i SV Blekinge.
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Vi kommer att fortsätta med våra projekt för att utveckla verksamheten framåt
med anknytning till förenings- företags eller offentlig uppdragsverksamhet.
Vi ska fortsätta vårt framgångsrika arbete med interna projekt, där avdelningen själv bekostar minst ett projekt per år.

• Volymmål för folkbildningsverksamhet
Utfall 2017

Utfall 2018

Budget 2019

4987

5247

5300

Utfall 2017

Utfall 2018

Budget 2019

Funktionsnedsättning

6735

7405

7450

Grundorganisationer

150

252

250

Medlem och samverk. org.

19292

22485

22500

Allmänmarknad

4451

4077

4100

Övrigt

5283

4413

4500

Totalt

35911

38632

38800

Utfall 2017

Utfall 2018

Budget 2019

Allmänmarknad

269

226

250

Funktionsnedsättning

243

58

200

Medlem och samverk. org.

2614

2450

2500

14

17

15

Övrigt

387

1032

1000

Totalt

3527

3783

3965

Utfall 2017

Utfall 2018

Budget 2019

34

24

26

Funktionsnedsättning

482

727

730

Medlem och samverk. org.

1183

1613

1650

Grundorganisationerna

47

55

50

Övrigt

89

134

100

Totalt

1835

2553

2556

Deltagare

Antal unika deltagare
Studiecirkel
(antal timmar)

Annan folkbildning
(antal timmar)

Grundorganisationerna

Kultur
(antal arrangemang)

Allmänmarknad
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• Statens syften
Staten har 4 syften som folkbildningen ska förhålla sig till:
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av 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 avdelningen 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 funktionsvariationer 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
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.
•

Sammanställning av målen

Mål

Att “berätta berättelsen” om
all vår fantastiska verksamhet inom funktionsvariationer. För att kunna nå ut
till ännu fler som inte känner till oss. Målet är att öka
verksamheten för personer
med stroke, demens eller
psykisk ohälsa

Aktiviteter

Genomfört
datum

•

Bra filmer som kommer att vara VT 2019
korta och informativa

•

All vår verksamhet inom funktionsvariationer ska kunna filmas och redigeras.

•

Filmerna ska spridas på face
book och sociala medier men
även finnas tillgängliga på vår
hemsida

