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Plats för engagemang, bildning och
demokrati
Att planera för ett år framöver har nog aldrig varit svårare än nu. Vi har under det gånga året
sett enorma förändringar av hur vi möts och hur vi lär oss. Vår verksamhet, precis som
många andra verksamheter har både krishanterat, tagit nya tag, planerat och förändrat.
Men vi har verkligen försökt att inte ställa in, utan ställt om och ställt upp så mycket vi bara
kan. Så mycket av verksamheten har ändå kunnat genomföras, fast under andra former,
vilket vi är stolta över. Dessutom har vi rustat för en framtid som åtminstone till viss del
fortsatt kommer att vara digital, då vi utrustat våra lokaler för att möta denna typ av
verksamhet och möten. Två av våra kontor är dessutom utrustade med full möjlighet till att
både sända digitalt och deltaga digitalt i storgrupp, vilket vi stolt kan erbjuda samtliga våra
föreningar.
För när nu pandemin har drabbat världen och begränsat så väl föreningslivet, kulturen och
folkbildningen att mötas, har vi berövats det mest grundläggande, den sociala gemenskapen.
Gemenskapen som skapas när människor möts, när människor delar med sig av kunskap,
engagemang och erfarenheter. De möten som är byggstenar som stärker tilliten till varandra
och till demokratin.
Detta samtidigt som det runt om i världen och i vår närhet höjs röster för att begränsa oss i
vår frihet att tänka, samtala och lära av varandra. Det var ur en liknande samtid, som idén
om ett fria tankars hem, kom. Det som kom att bli Studieförbundet Vuxenskolans första
studiecirkel, på en gård i Slöinge i Halland 1920. Då var det kyrkan som med sin konservativa
hållning var en begränsande kraft.
Nu är det andra krafter och problem som utmanar oss, men studiecirkeln står fortfarande
stark. Som metod – där alla kommer till tals och får dela sitt engagemang och sin kunskap
med varandra, som form – där så väl dikesunderhåll, föreningsteknik eller musik får plats,
och inte minst, nära dig - var du än bor i Blekinge finns något av SV:s 5 kontor eller uppemot
650 cirkelledare redo.
Vi är övertygade om att vi ska fortsätta i minst 100 år till! Tillsammans driver vi utvecklingen
av engagemang, bildning och demokrati - i Blekinge och i hela landet.

SV Blekinge
Jesper Rehn

Elaine Lindeborg

Ordförande

Avdelningschef
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Det här är Studieförbundet
Vuxenskolan
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.

Ett studieförbund
Staten har slagit fast fyra syften för sitt stöd till folkbildningen som vi som studieförbund
arbetar med:
•
•
•
•

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 utbildnings-nivån i
samhället.
Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra.
Genom alla möten som vi erbjuder bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
Vi har en utåtriktad verksamhet där människor får möjlighet att ta in ny kunskap, föra
samtala med andra samt ingå i sammanhang. För våra deltagare med olika
funktionsvariationer är studiecirkeln i många fall det enda forum där de kan vara med för att
påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och föreningar
bidrar vi 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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Mål och verksamhet
Långsiktiga prioriteringar

Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000 människor, i hela landet,
möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.

SV Blekinges mål 2021

•

Vi ska nå 4 402 unika deltagare under året.

Våra långsiktiga prioriteringar

1. 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. Vi finns och verkar i hela landet, för hållbar lokal utveckling och stärkande av den
liberala demokratin.
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 och våra
grundorganisationer är naturliga samarbetspartners men vi i SV ska också vara lyhörda och
öppna för nya samarbeten som stärker vår profil, vision och våra mål.
För att vara relevanta och moderna så är det nödvändigt att SV lyckas nå, attrahera, engagera
och möjliggöra ledarskap för unga människor – som deltagare, cirkelledare, medarbetare och
förtroendevalda.
SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan.
SV ska tillsammans med SPF Seniorerna erbjuda möjlighet till livslångt lärande och minska
de digitala klyftorna
SV har ett särskilt ansvar för att genom öppenhet, transparens och dialog utveckla nya
former för föreningslivet. Det gör vi genom att vara lyhörda, aktivt söka nya samarbeten och
vara öppna också för föreningsutveckling utanför den traditionella boxen. Genom detta ökar
vår styrka som lokal kraft.
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SV Blekinges mål 2021

Utifrån Strategi för SV:s arbete med organisationer och föreningar - Plats för lokalt
föreningsengagemang har vi särskilt prioriterat följande insatser för året:
• Vi samarbetar med 226 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.
• Vi ger människor ett sammanhang, det ska inte vara kravfyllt utan lustfyllt.
• SV ska i samverkan med SPF Seniorerna erbjuda tema-dagar kring materialet
”Tillsammans mot ensamheten” när smittoläget tillåter fysiska träffar.
• Med föreningsformens frihet, som grund, ifrågasätta normer för att därmed attrahera
nytt engagemang och deltagande.
• SV har sedan tidigare tillsammans med grundorganisationerna tagit fram en
viljeinriktning där alla parter är överens om att det gemensamma arbetet sker i dialog och
samförstånd. Denna viljeinriktning kommer även fortsättningsvis ligga till grund för vårt
gemensamma arbete.
• SV erbjuder ett reellt stöd till grundorganisationerna, och för det förtjänas en ökad
rapportering av verksamhet.
• Stötta och upprätthålla en god kontakt med Hembygds- och Bygdegårdsföreningarna.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och
verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som idag
inte får del av våra folkbildningsaktiviteter
SV:s 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. Mötesplatsen i sin
bredaste definition är en styrka.
En viktig del i integrationsarbete är att via folkbildningen ge människor med olika bakgrund
möjlighet att mötas i vardagen. SV:s verksamhet ska bidra både till individens egen
utveckling och till etablering i föreningsliv och samhälle. I vår verksamhet är vi medvetna om
normer och värderingar i samhället kring t.ex. etnicitet, kultur och religion som kan försvåra
för en mångfald av människor att delta i vår verksamhet.
SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsvariationer. SV ska möjliggöra för
människor att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin
vardag, samhället i stort och SV:s verksamhet. Samarbetet med våra medlems- och
samverkande organisationer i dessa frågor är av stor vikt. Vår verksamhet för människor med
funktionsvariationer vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full
delaktighet i samhället.
En annan viktig målgrupp som vi behöver arbeta mer för att nå är personer som drabbas av
psykisk ohälsa och ensamhet. För många kan detta begränsa möjligheten att delta i
folkbildningen. Efter ett år med Coronapandemin befarar vi att den psykiska ohälsan ökar.
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•
•

•

•

•
•
•
•

•

Vi kommer att planera för att kunna erbjuda verksamhet via sociala medier för att
säkerställa vårt varumärke inom målgruppen äldre, anhöriga och
funktionsvariationsområdet.
Vår verksamhet ute på våra äldreboende i länet är viktig och uppskattad. Vi får ta ett
omtag med avtal och kontakter för att efter pandemin komma igång med verksamheten
igen. Vi kommer att erbjuda musik, högläsning och sociala aktiviteter både digitalt och
fysiskt och på detta sätt ger vi äldre möjlighet till minnesträning och stimulans.
Projektet: “Musikglädje”- Till minne av mormor Martha, hoppas vi kunna fortsätta med
efter pandemin. Projektet är i samarbete med Demensföreningen i Karlshamn som fick
en donation av Johan Shellback. SV Blekinge har sedan arrangerat musikunderhållning
för demenspatienter i den lilla gruppen i det lilla rummet med musiker som spelar
akustiska instrument.
Läskraft, högläsning för personer med demens, kommer vi att fortsätta utveckla. Genom
att inspirera och utbilda frivilliga och anhöriga till högläsare för personer med demens.
Med hjälp av lättlästa böcker väcks minnen till liv, en stund av gemenskap och samtal
leder till välmående. Vi kommer också att erbjuda högläsning digitalt.
I samarbete med Blekinges kommuner ger vi personer med olika funktionsvariationer
möjlighet att utvecklas till kamratcirkelledare.
Vi fortsätter stödja våra föreningar inom området funktionsvariation, genom inspiration,
utbildning och verksamhetsutveckling.
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.
Blekinge Psykiatrivecka skulle ”fira” 10-årsjubileum år 2020 vilket på grund av pandemin
fick göras i mindre omfattning och enbart digitalt. Under 2021 kommer vi därför att
uppmärksamma jubileet under våren. Fokus på 2021 års psykiatrivecka kommer fortfarande
ligga på vecka 41 då det traditionsenligt är psykiatriveckan. Temat för året 2020 var Suicid
(självmord). Nytt tema för hösten är inte bestämt i skrivandet stund men det är alltid fokus
på förebyggande arbete. Arbetet kring psykiatriåret kommer att göras tillsammans med
NSPH, Hjärnkoll, Landstinget och kommunerna där SV är initiativtagare till förekomsten av
veckan.
Önskan om att kunna skapa en länk samt tillgängliggöra SV Blekinges hemsida för personer
med funktionsvariationer och anhöriga.
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•

Inom verksamhet för asylsökande och nyanlända fortsätter SV Blekinge att vara en
god samarbetspart i de olika kommunerna.
▪

I Karlskrona ska vi upprätthålla och utveckla den redan uppbyggda verksamheten
som tidigare varit tillsammans med Integrationscentrum. Vi kommer fortsätta och
utveckla kurser som exempelvis Engelska, Cykelkurs, Språkcafé, Svenska för
föräldralediga och IT-café.

▪

I Ronneby kommer vi fortsätta med TIA-projektet från Länsstyrelsen, ”Aktivera
Blekinge”, där vi erbjuder asylsökande en mängd olika aktiviteter i ämnen som
exempelvis entreprenörskap, personlig utveckling och specialanpassade
språkgrupper.

▪

I Karlshamn arbetar vi främst med Delmos, Delegation mot segregation, och
projektet som finansernas genom dem vars syfte är att få svenskar och invandrare att
lära känna varandra på ett djupare plan. Ett flertal kurser kommer erbjudas som
exempelvis odling, körkortsteori, föreningsteknik, demokrati och språkpromenader.

▪

Information om våra studiecirklar för utlandsfödda ska finnas på flera olika språk.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
I Studieförbundet Vuxenskolans vision ingår att vi tillsammans med andra vill bidra till att
bygga en värld som präglas av hållbar utveckling, där ekonomiska, sociala och miljömässiga
förhållanden bildar en helhet. I vardagliga kontakter möter och hanterar vi
hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. Hållbarhet handlar i grunden om att bygga ett
samhälle som blir demokratiskt starkare och ger alla människor möjlighet att få sina
grundläggande mänskliga behov uppfyllda.
Folkbildningen är en stark förändringskraft. För att behålla och förstärka den positionen
krävs ett kontinuerligt förnyelsearbete där innovation och vilja till förändring prioriteras
såväl i verksamheten som i det offentliga tilltalet. Flexibilitet, nyfikenhet, närvaro,
våghalsighet och att vara snabbfotad är avgörande faktorer för en organisation som vill
fortsätta att vara framgångsrik.
Ansvaret för driva innovations- och förnyelsearbetet är ett gemensamt åtagande i enlighet
med gemensamt fattat beslut vid förbundsstämman 2017. Det är i folkbildningen och i första
hand i den lokala verksamheten som förnyelse och innovationer för en mer hållbar utveckling
blir verklighet.
SV Blekinges mål 202

•

Vårt mål är att investera i och utveckla alla våra föreningar. Det kommer att krävas kraft
och mod för att få igång verksamheten med våra föreningar både digitalt och fysiskt.

•

Fortsätta att vara lyhörd gentemot vilka önskemål som finns på varje ort gällande hållbarhet.

•

Fortsätta att minska på förbrukningsmaterial
som inte uppfyller hållbarhetskraven.
Fortsätta att genom sammanfattningar och
nya målsättningar fokusera på att nå våra egna
hållbarhetsmål.

•
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4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla 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. Detta
ställer i sin tur nya och ständigt förändrade krav på en folkbildarorganisation som vill ligga i
framkant att proaktivt anpassa arbetssätt, mötesformer och kommunikation till förändringar
i omvärlden.
För SV är digitaliseringen ett uttryck för att vi vill vara relevanta för fler i dag och imorgon
och blir därmed också en kraft i vårt demokratiarbete parallellt med vår övriga verksamhet.
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.
SV Blekinges mål 2021

•
•

•
•

Pandemin skyndar på digitaliseringen.
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.
Flera nya digitala system har köpts in och användningen av dessa ska prioriteras.
Fortsatt komplettera med digitala konferenser som underlättar och sparar tid för
tjänstemännen.

Personal från SV Blekinge har utbildning för kommande cirkelledare inom
integration. Stor vikt läggs generellt på hur vi ska få fler digitala kurser och
föreläsningar under 2021.
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5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda,
medarbetare och cirkelledare med engagemang och rätt
kompetens
Förbundsstyrelsen har i bred samverkan med hela organisation arbetat fram fem ledord lärande, engagemang, lokal närvaro, medvetenhet och framtidstro - som bildar grund för en
inkluderande organisationskultur.
Studieförbundet Vuxenskolan är en lärande organisation. SV 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. Ledarskapet i SV ger förutsättning för
lärande.
Cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är ovärderligt för SV som
en lärande organisation. Ansvaret för att ta vara på och utveckla den resurs – och många
gånger det ideella arbete – som cirkelledare utgör, åligger hela organisationen. SV måste
jobba aktivt för en ökad mångfald av människor som ledare inom folkbildningen. Alla
cirkelledare ska genomgå cirkelledarutbildning.
SV har en helhetssyn på ledarskap med en lärande ambition i synen på allt vårt ledarskap. Vi
vill skapa delaktighet bland medarbetare och utveckla ett medarbetarskap där medarbetare
är aktiva, självständiga och delaktiga. Ledarskapet i SV innebär att balansera chefs- och
ledarrollen. Rollerna är beroende av varandra. Ledarrollen gör skillnad för hela ledarskapet
samtidigt som båda är mycket viktiga för helhetssynen på ledarskapet.
SV Blekinges mål 2021

•

Vi tillämpar ett coachande ledarskap.

•

Vi kommer fortsatt att investera mycket i kompetensförsörjning för att dra nytta av
varandras styrkor. Tillsammans är vi starka.
Utveckla organisationen och stärka det gemensamma arbetet i SV Blekinge.
Årliga styrelseutvärderingar som stärker styrelsearbetet och utvecklar vår verksamhet
och organisation samt öka motivationen att verka som förtroendevald.
Vi ska genomföra och delta i styrelseutbildning/kompetensutveckling utifrån
styrelseutvärderingen.

•
•
•
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Cirkelledare
SV Blekinges mål 2021

Coronapandemin begränsar för tillfället fysiska utbildningar och utifrån nuvarande situation
har vi börjat lägga upp planer för digitala utbildningar om inte läget förändras under
kommande år. Nedanstående punkter och mål kan därför behöva revideras.
SV:s grundutbildning för cirkelledare ska erbjudas minst två gånger per termin. Datum
vara planerade inför varje ny termin. Under 2021 ska en extra satsning göras på kortare
utbildningar digitalt.
•

Utbildade cirkelledare registreras i Gustav för gemensam uppföljning och
kvalitetssäkring. Erfarna cirkelledare valideras och registreras i Gustav.

•

Erbjuda utbildningar i krishantering, HLR och brandskydd för framför allt våra
tillsvidareanställda cirkelledare när situationen tillåter.

•

Erbjuda internutbildningar och kompetensutveckling för våra cirkelledare.

•

Erbjuda cirkelledarträffar/inspirationsträffar årligen.

•

Erbjuda nya cirkelledare SV:s nya uppdaterade digitala utbildning ”Att leda cirkel”
alternativt gå igenom boken ”Att leda cirkel” med nya cirkelledare, digitalt eller fysiskt.

•

Informera avdelningens cirkelledare om det nya ”Cirkelledarnätet” där cirkelledaren kan
få tillgång till olika pedagogiska idéer och tips.

6. Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen för att säkra
en kvalitativt god verksamhet över tid
För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten krävs ett kontinuerligt nytänkande i
hela organisationen för att klara vår framtida finansiering i förhållande till de
folkbildningsambitioner vi ställer upp. Kombinationen ökad kostnadseffektivitet, samarbete
med andra som delar folkbildningens grundläggande värden samt att bedriva ett
opinionsbildande arbete för att få de offentliga anslagsgivarna att inse den betydelse som
folkbildningen har för att möta samhällets framtida utmaningar måste prioriteras. En
ekonomi i balans är en grund för att oberoende kunna utveckla verksamheten.

Uppdragsverksamhet och projekt
Vid sidan av folkbildningsuppdraget är vi också en aktör inom övrig vuxenutbildning. Vår
utgångspunkt för uppdrag och projekt är vårt idéprogram, folkbildningens idé och pedagogik.
Uppdragen stärker vår roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en positiv utveckling för
individ och samhälle. Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar
till vår egen och samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är en tydlighet vad
gäller mål, metoder och hur de utvärderas. SV Blekinge ha drivit ett 20-tal projekt, med
kreativa medarbetare har det blivit ett arbetssätt i SV Blekinge.
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SV Blekinges mål 2021

•
•

•
•

Målet är att öka SV: s egenfinansiering genom ökade deltagarintäkter samt
projektfinansiering.
Målet är också att se till att avdelning Blekinge alltid har ett större offentligt uppdrag
igång såsom exempelvis uppdraget ”Kundval rusta och matcha” som vi nu bedriver i våra
lokaler genom Alma Folkhögskola uppdrag AB.
Målet är att bevaka de offentliga uppdrag som upphandlas kontinuerligt vad det gäller
våra olika kommuner, Region Blekinge och via arbetsförmedlingen.
Fortsatt utveckling av gemensamma nyckeltal på bland annat områdena verksamhet,
ekonomi och HR samt att utveckla våra intäktsmodeller inte minst på allmänmarknaden.

•

Målet är också att genom nytt projekt och erfarenhetsvinst utifrån redan existerande
projekt som exempelvis Naturgårdsakademin, Aktivera Blekinge och Gröna Fingrar ska vi
se till att utöka och förstärka vår position som utbildare och aktör inom offentliga
sektorn. Ett exempel är den föreläsningsserie vi kommer att erbjuda under vårterminen
tillsammans med Länsstyrelsen.

•

Målet är också att starta upp ny verksamhet utifrån samverkan och samarbete med andra
avdelningar och aktörer med anknytning till SV.

•

Målet är att vi ska förstärka vår position inom det privata näringslivet gällande
personalutbildning. Vi ska erbjuda skräddarsydda utbildningar inom nya områden, som
möjliggjorts tack vare de olika projekt som bedrivits inom SV Blekinge under
innevarande år.

•

Målet är att utifrån ny teknik och digitala lösningar leverera unika och annorlunda
personal – och uppdragsutbildningar på distans, och på så sätt erbjuda nyskapande
koncept och pedagogiska metoder inom personalutbildningar och uppdragsutbildningar.
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Allmänmarknad
Verksamheten inom allmänmarknad kännetecknas främst av det som är den enskilda
individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr utbudet.
Trots ett osäkert läge i och med Coronapandemin vill vi erbjuder ett brett och aktuellt
verksamhetsutbud utifrån riktlinjer för en smittsäker verksamhet. Särskilt viktig är också
allmänmarknaden 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.
SV Blekinges mål 2021
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kontinuerliga digitala möten med tjänstemännen inom allmänmarknad, vilket speglar ett
gemensamt engagemang ut mot SV:s deltagare.
Se över och rekrytera yngre cirkelledare vid behov.
Certifiera cirkelledare genom att alla ledare måste genomgå cirkelledarutbildningen via
webben först och främst och i möjligaste mån även en fysisk utbildning för att bli
godkända i SV:s interna system “Gustav”.
Höja antalet cirkelledare som använder E-lista.
Uppdatera kurser med nya ämnen och nya ledare.
Utöka kurserna till digitalt där det är lämpligt.
Samarbeta med andra aktörer som tex bibliotek, muséer, författare, scenkonstnärer och
hemslöjdskonsulenter.
Fortsättningsvis vara det största studieförbundet inom natur när det gäller cirklar inom
körkort för motor- och röjsåg, jägarskolan, biodling, navigation, utomhus-matlagning och
trädgård.
Öka utbudet av helgkurser.
Efter avslutad cirkel skickas en digital utvärdering till deltagare och ledare. Resultatet
utvärderas och ständiga förbättringar sker.
Ett studieprogram med cirklar/kurser och föreläsningar tas fram 2 gånger om året.
SV:s utbud finns på vår webbsida, kurser.se, Facebook och Instagram.
Pågående utveckling och omvärldsanalys för att utveckla och bredda sortimentet inom
allmänmarknaden som att exempelvis ta del av andra SV: avdelningars utbud via
Workplace.

12 (19)

Fria kulturgrupper
SV bedriver en omfattande folkbildningsverksamhet tillsammans med olika typer av
intressegrupper. Dessa karaktäriseras ofta av deltagarnas gemensamma intresse av lärande
och att cirkelledaren inte arvoderas.
SV Blekinges mål 2021

•
•

•

Fortsätta vårt arbete med alla trädgårds-, litteratur- och språkcirklar på alla små orter i
Blekinge.
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 hög servicegrad.
Erbjuda de som vill att hålla cirklarna på distans.

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 studio och stå på scen. Genom våra workshops
och utbildningar kan alla utveckla sitt musikintresse.
SV Blekinges mål 2021

•
•
•
•

Musikforum i Karlshamn utvecklas ständigt och nya band tillkommer hela tiden.
Vi utvecklar vårt samarbete med Musik i Karlshamn som har ett brett utbud av musik och
dans.
I Sölvesborg har vi nått fler band och utökat våra kurslokaler, vilket vi tänker fortsätta
med.
Vår verksamhet på äldreboendena runtom i länet är mycket uppskattade, tyvärr har vi
under 2020 fått ställa in de flesta spelningar på grund av pandemin. Vi har istället
livesänt och hoppas på att kunna återgå till fysiska spelningar under 2021.
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Organisation
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. Vi firar framgångar och arbetar effektivt tillsammans vid motgångar. Det är med
stolthet vi kan konstatera att vi är ett sammansvetsat gäng som verkligen är entusiastiska och
engagerade i verksamheten. Inte minst under föregående år med pandemi, lyckades vi ställa
om till digital verksamhet.
•
•
•
•
•
•

Fortsätta utveckla teamet – tillsammans är vi starka!
Fortsätta arbetet med att lägga upp strategier för att nå de uppsatta målen
tillsammans.
Alla medarbetare ska tycka att det är roligt att gå till arbetet och att de känner sig
trygga i sin arbetsmiljö.
Vi ska fortsätta att investera mycket i kompetensförsörjning, för att dra nytta av
varandras styrkor.
Att vara tydliga mot varandra är en förutsättning för att lyckas med de gemensamma
målen.
SV Blekinges folkhälsogrupp ska vara en vital grupp som hela tiden utvecklar
folkhälsotänket.

Kvalitet i allt vi gör
Vi ska ha kvalitet i alla delar av verksamheten. Vi arbetar utifrån gemensamma principer som
gäller för alla i Studieförbundet Vuxenskolan. Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att ta
reda på hur våra deltagare, cirkelledare och de vi samarbetar med uppfattar oss och vårt
arbete. Detta är viktig information in i vårt arbete med ständiga förbättringar och att lära i
vardagen. Gemensamt för organisationen är också att arbeta med risk- och
konsekvensanalys.
SV Blekinges mål 2021

•

Genomlysningsarbetet som sker kontinuerligt internt inom SV
bidrar till att vi har en god kvalitet på vår verksamhet. Under 2021
ska samtliga orter genomlysas internt och en kortfattad skriftlig
rapport ska göras.

•

Arbetet med att införa elektroniska utvärderingar för avdelningens
cirklar i enkätverktyget Enalayzer fortsätter under 2021. I första
skedet ska utskick göras till samtliga deltagare och ledare inom
allmänmarknaden efter genomförd verksamhet. 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.

•

Under 2021 ska en gemensam Etik- och kvalitetsdag genomföras
med alla tjänstemän i Blekinge.
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Tillgängliga lokaler
Vi arbetar med att alla våra egna lokaler ska vara tillgängliga utifrån samhällets krav och för
att alla ska kunna delta i den verksamhet vi skapar. SV Blekinge har sitt säte i Karlskrona
kommun och har kontor i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Vi
utför årliga genomgångar av avdelningens tillgänglighet och anpassar våra lokaler utifrån
tillgänglighetspolicyn. Samtliga lokaler är välutrustade och väl anpassade för utbildning.

SV Blekinges mål 2021

•
•

Vi vill uppmuntra våra föreningar och cirkelledare att använda sig av våra digitala
studios.
Göra en översyn hur vi kan etablera ett kulturhus i Blekinge.

Bra arbetsmiljö
Vår ambition är att vara en bra arbetsplats. Alla som arbetar hos oss ska känna sig trygga,
säkra och att deras kompetens tas till vara. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi
tillsammans med medarbetarna undersöker risker, genomför riskanalyser, åtgärdar och
följer upp arbetet. Vi genomför också regelbundet en medarbetarundersökning.
Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier vilket vi visar genom att återkommande
samtala om hur vi vill att det ska vara i vårt studieförbund. Vi har bland annat tagit fram ett
material om trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier som alla medarbetare fått.

SV Blekinges mål 2021

•
•
•

•

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.

Marknad och kommunikation - kända och nyskapande
Vår senaste kännedoms- och varumärkesundersökning från 2019 visar att många känner till
Studieförbundet Vuxenskolan. Det gäller såväl allmänheten som kommunala beslutsfattare.
Däremot är det många som inte har några associationer.
Vi vill uppfattas som ett modernt och nyskapande studieförbund som är attraktivt,
tillgängligt och gör bra saker för samhället. Det ställer krav på att utveckla vår
kommunikation som visar upp bredden av vår verksamhet.
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SV Blekinges mål 2021
Det har påbörjats ett arbete på nationell nivå, där vi som avdelning strikt ska följa med och
skapa en helhet kring “Varumärket SV”. Tillika prata samma språk och förmedla samma
budskap, kärnvärden och kärnfullhet (Ett SV) i alla våra kanaler.
Utifrån följande:
• Helheten är viktig. det vill säga att skapa ett sammanhang för betraktarna, där ett
medvetet strategiarbete ligger som grund med klara kärnvärden och kärnfullhet att
förmedla i våra olika kanaler.
• Långsiktighet är viktigt och kortsiktigt ska delmål finnas för att kunna följa den
långsiktiga planen.
• Vi ska vara tydliga i våra budskap gällande alla våra kanaler.
• Vi ska vara konsekventa i våra budskap och meddelande.
•
•
•

•
•
•
•

Vi ska fortsätta med att bli mer nyskapande i våra marknadsföringsaktiviteter såsom att satsa vidare exempelvis på våra digitala “live”spelningar och uppbyggandet av en inspelningsstudio.
Vi ska också hitta en bra metodik och pedagogik för att genomdriva
denna nya digitala satsning på ett kvalitativt sätt och för att nå alla våra
målgrupper inom SV Blekinge.
Del i detta arbete kommer att vara att ta fram webbstatistik och annan
statistik, använda oss av analys- och bevakningsverktyg som ska ge oss
rätt information om våra olika målgrupper. Detta gör det lättare för oss
att analysera vår marknadsföring.
Vi ska fortsätta att få folk att gilla oss på sociala medier genom
marknadsföring av “Gilla” #tagga kärnvärden etc.
Använda våra ambassadörer för att bygga vårt varumärke och skapa
fler bra och medvetet valda associationer kring vårt varumärke.
Vår marknadsföring ska visa på alla de “Solskens-historier” och “Goda
exempel” som vi lyckas med i vår verksamhet. - SV gör skillnad för
människor varje dag. SV-bladet speglar mycket av denna verksamhet.
Ha ett strategiskt pressarbete samt en plan och utbildning för hur vi
ska bearbeta och arbeta med pressen.

Digital inspelningsstudio för SV Blekinges kulturarrangemang.
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Volymmål för folkbildningsverksamhet
Utfall 2019

Utfall 2020

Budget 2021

5208

3720

4 402

Utfall 2019

Utfall 2020

Budget 2021

Funktionsnedsättning

6650

2587

3 500

Grundorganisationer

127

0

50

27600

15787

22 000

Allmänmarknad

3529

2591

3 000

Övrigt

4304

2012

3 000

Totalt

42210

22977

31 550

Utfall 2019

Utfall 2020

Budget 2021

Allmänmarknad

504

333

400

Funktionsnedsättning

80

113

120

2545

992

1 900

11

6

10

Övrigt

439

445

470

Totalt

3579

1889

2 900

Utfall 2019

Utfall 2020

Budget 2021

Allmänmarknad

64

28

30

Funktionsnedsättning

583

348

370

Medlem och samverk. org.

1676

451

600

Grundorganisationerna

75

4

20

Övrigt

46

100

150

Totalt

2444

931

1170

Deltagare

Antal unika deltagare SC+AF

Studiecirkel
(antal timmar)

Medlem och samverk. org.

Annan folkbildning
(antal timmar)

Medlem och samverk. org.
Grundorganisationerna

Kultur
(antal arrangemang)
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Budget
SV Blekinge 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 de övergripande verksamhetsmålen.
•

Under förra verksamhetsåret slog Covid19-pandemien hårt mot avdelningens
verksamhet. Många verksamhets/cirklar/aktiviteter ställdes in eller sköts upp, vilket
medförde ett ekonomiskt överskott i kombination med en verksamhetsskuld.
Erhållna statsbidrag återinvesteras alltid i vår verksamhet.

Fördjupning
Till grund för den här verksamhetsplanen finns följande dokument där det går att läsa mer:
•
•

Stadgar för Studieförbundet Vuxenskolan.
Idéprogram för Studieförbundet Vuxenskolan.

•
•
•

Strategisk plan 2020–2021.
Statens syften med folkbildningen (prop 2013/14:172).
Behov och önskemål från deltagare, föreningar, samarbetspartners, kommunala enheter
och fristående grupper.
Grundorganisationernas viljeinriktning.
Nulägesanalys (hösten 2020).

•
•

Två av SV Blekinges medarbetare bakom den nya rollupen med texten ”Fria tankars hem”,
en hyllning till den första studiecirkeln som startade för 100 år sedan i det som skulle bli
Studieförbundet Vuxenskolan.
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