Studieprogram
För dig med intellektuell funktionsvariation

Plats för folkbildning

VÄLKOMMEN TILL SV
Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är
till för alla. Vårt mål är att alla skall
kunna påverka, förändra och
utveckla sin livssituation, även om
olika människor har olika
förutsättningar.
Genom att anpassa folkbildningens
verksamhet utvecklar SV
studiecirklar och material för alla.
SV vill på olika sätt främja möten
mellan människor. Det kan vara i
studiecirklar, kulturaktiviteter eller
annan folkbildande verksamhet.
Längtar du efter gemenskap? Du
kan bli en del av oss. Hos oss får du
möjligheter att delta tillsammans
med andra!
Välkommen till SVs värld!

Göran Thomte
Avdelningschef
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Innehåll
Anmälan
Du kan anmäla dig till
våra cirklar på olika sätt:
Gå in på sv.se/goteborg
Maila gbg@sv.se eller
Ring oss 031-707 18 22
Våra cirklar
På vår hemsida kan du hitta alla
våra cirklar. Cirklar som är
märkta FUNK är anpassade för
personer med intellektuell
funktionsvariation.

Våra lokaler
· Lillatorp
Lillatorpsgatan 10
· Munkhuset DV
Kvibergsvägen 5, Övre
Kaserngården, Byggnad 4A

Välkommen till SV ................. 2
Innehåll ............................... 3
Våra ledare .......................... 4
Musik .................................. 6
Dans ................................... 6
Teater .................................. 6
Engelska .............................. 7

· Redbergsskolan
Örngatan 6
· Hiphopakademien
Brahegatan 11

IT ....................................... 7
Konst & Skapande ................. 8
Matlagning ........................... 9
Stadsvandring ...................... 9
Ut i naturen .......................... 9

Du får ångra dig
Om du har anmält dig till en
cirkel men sedan ångrar dig ska
du höra av dig till oss på
kontoret en vecka innan start
och berätta det.
Du har rätt att klaga
Vi vill att alla som är med i en
cirkel ska vara nöjda. Är du inte
nöjd med din cirkel ska du höra
av dig till oss på kontoret och
berätta det.
Dela upp betalningen
Vill du dela upp din betalning ska
du höra av dig till oss.

Innehållet i studieprogrammet kan
komma att ändras och gäller med
reservation för eventuella ändringar
samt tryckfel. För aktuell information,
se sv.se

Lokalerna är tillgängliga för dig
med permobil, rullstol och
rullator.

Textil ................................... 9
Cirklar på höstlovet .............. 10
Mer info ............................. 10

Lov och helgdagar
Helgdagar är det aldrig
studiecirkel. Dagen före helgdag
bestämmer ni i cirkeln om ni vill
ses eller flytta fram träffen.
Din egen cirkel
Vill du och några kompisar starta
en egen cirkel hjälper vi till. Det
kallas för kamratcirkel. Ni leder
cirkeln själva. Vi kan hjälpa till
med material till cirkeln.

GBG@SV.SE
031-707 18 22
SV.SE/GOTEBORG

CORONA
Med anledning av coronapandemin
följer vi noga Folkhälsomyndighetens
rekomendationer. För mer info se
sv.se/goteborg
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Våra ledare
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Eva-Lena Gertler
Eva-Lena håller i många av
våra musikcirklar. Anmäl
dig till Zingers så får du
träffa henne.

Lars Antborg
Lars är ledare i
musikcirklar, han är också
ute på äldreboenden och
spelar.

Petter Larsson
Petter är ledare i musik.
Han är också ute och spelar
på äldreboenden.

Elisabet Nyrén
Elisabet är ledare i flera av
våra IT-cirklar.

Ulla Hellman
Ulla är ledare i många olika
cirklar. Bland annat i teater,
matlagning och
musikteater.

Hanna Lidén
I höst startar Hanna två
nya cirklar för unga - en
konstcirkel och en
modecirkel.

Roos-Marie Jonsson
Roos-Marie är ledare i konst
och har flera cirklar i måleri
och skapande. Hon är även
ledare i matlagning.

Bonnica Sjöblom
Bonnica är skådespelare
och startar i höst en
teatercirkel för unga.

Geoffrey Jordan
Geoffrey har cirklar i
engelska. Han är även
ledare i Ut i naturen och
Stadsvandring på helgerna.

Christina Blanck
Christina är ledare i
matlagning. Hon har även
musikcirklar på daglig
verksamhet.

Héctor García-Jorquera
Héctor är ledare i dans för
unga och för äldre.

Pernilla Johannisson
Pernilla är ledare i flera ITcirklar. Hon är också ledare
i matlagning.

Lars Nyrén
Lars är ute på dalig
verksamhet och spelar
musik.

Tobias Bergdahl
Tobias är ledare i flera olika
cirklar. I höst startar han
två nya cirklar - Gör din
egen låt, och Gör din egen
poddradio.

Redbergsskolan
På Redbergsskolan har vi
flera cirklar. Bland annat
matlagning, mode och
drama.

Lillatorp
På Lillatorp har vi nästan
alla våra cirklar.
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Våra cirklar
Kreativ dans, för unga

MUSIK

Vi dansar hiphop, jazz och modern dans. Den
här kursen vänder sig till dig som är mellan
13-35 år
LILLATORP
14 ggr | 1025 kr | 18.30-20.00
Start 2020-09-01
Ledare: Héctor García-Jorquera

TEATER

Zingers
Vi sjunger i mikrofon och uppträder för
varandra.
LILLATORP

Teater & drama
Vi sätter upp en pjäs och lär oss manus. Sedan
spelar vi pjäsen för familj och vänner.
REDBERGSSKOLAN
11 ggr | 1625 kr | 10.30-14.15
Start 2020-08-22
Ledare: Ulla Hellman, Gunnel Berge

14 ggr | 1370 kr | 14.45-17.00
Start 2020-09-01
Ledare: Eva-Lena Gertler, Tobias Bergdahl
14 ggr | 1870 kr | 17.30-20.30
Start 2020-09-01
Ledare: Eva-Lena Gertler

Rock, pop & svensktopp
Spela i band tillsammans!
LILLATORP
14 ggr | 1870 kr | 18.00-21.00
Start 2020-09-03
Ledare: Eva-Lena Gertler, Tobias Bergdahl,
Petter Larsson

Rytm & sång
Vi sjunger och spelar varandras favoritlåtar ihop.
LILLATORP
14 ggr | 1370 kr | 18.00-20.15
Start 2020-08-31
Ledare: Geoffrey Jordan, Lars Antborg

DANS

Glädjande dans
Vi rör oss till musik och provar på olika danser.
Du får vara med och välja musik.
LILLATORP
14 ggr | 1025 kr | 16.30-18.00
Start 2020-09-01
Ledare: Héctor García-Jorquera
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Teaterverkstad
Vi hittar på en berättelse tillsammans och gör
teater ihop. I slutet av terminen har vi
uppvisning för vänner och familj.
LILLATORP
14 ggr | 1370 kr | 17.30-19.45
Start 2020-09-02
Ledare: Bonnica Sjöblom

Musikteater
Vi sjunger, dansar och spelar teater
tillsammans.
LILLATORP
14 ggr | 1370 kr | 16.00-18.15
Start 2020-09-03
Ledare: Ulla Hellman, Tobias Bergdahl

För anmälan och mer information: 031-707 18 22 | sv.se/goteborg

ENGELSKA

14 ggr | 1725 kr | 18.00-20.15
Start 2020-09-01
Ledare: Tobias Bergdahl
16 ggr | 2030 kr | 09.00-12.00
Start 2020-08-12
Ledare: Elisabet Nyrén

IT-CAFÉ, FORTSÄTTNINGSKURS

IT-café, fortsättningskurs

Engelska, grundkurs
Här får du lära dig nya ord och fraser på
engelska. Du får också lära dig lite om England.
LILLATORP
14 ggr | 1370 kr | 18.00-20.15
Start 2020-09-03
Ledare: Geoffrey Jordan

Engelska, fortsättningskurs
Den här cirkeln är för dig som kan lite engelska
men vill lära dig mer. Du får också lära dig om
Englands kultur och hur människor lever där.
LILLATORP
14 ggr | 1370 kr | 18.00-20.15
Start 2020-09-01
Ledare: Geoffrey Jordan

En cirkel för dig som redan kan lite om datorer.
Vi utgår från dina intressen och vad du tycker är
roligt att göra vid datorn. Vi skriver texter,
lägger in bilder och gör planscher som du tar
med hem. Vi fikar tillsammans, umgås och har
trevligt.
LILLATORP
16 ggr | 2030 kr | 12.15-15.15
Start 2020-08-10
Ledare: Pernilla Johannisson
16 ggr | 2030 kr | 12.30-15.30
Start 2020-08-12
Ledare: Elisabet Nyrén

IT-CAFÉ, GRUNDKURS

IT-café, grundkurs
Vi utgår från dina intressen och vad du tycker är
roligt att göra vid datorn. Vi skriver texter,
lägger in bilder och gör planscher som du tar
med hem. Vi fikar tillsammans, umgås och har
trevligt.
LILLATORP
16 ggr | 2030 kr | 9.00-12.00
Start 2020-08-10
Ledare: Elisabet Nyrén
16 ggr | 1625 kr | 12.45-15.00
Start 2020-08-10
Ledare: Elisabet Nyrén
16 ggr | 2030 kr | 12.15-15.15
Start 2020-08-11
Ledare: Pernilla Johannisson

PODDRADIO

Gör din egen poddradio
Tillsammans hittar vi på en idé och gör ett
podradioprogram. Du får lära dig hur man spelar
in, prova på att redigera och sedan publicera
programmet på internet.
REDBERGSSKOLAN
10 ggr | 1000 kr | 13.30-15.45
Start 2020-09-30
Ledare: Tobias Bergdahl

För anmälan och mer information: 031-707 18 22 | sv.se/goteborg
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KONST & SKAPANDE

SKAPARVERKSTAD

Teckning & målning

Skaparverkstad

Vi ritar och målar tillsammans med olika sorters
färger. En materialavgift på 150 kr tillkommer.
LILLATORP

Vi sjunger, målar, läser och skapar tillsammans.
En materialavgift på 150 kr tillkommer.
LILLATORP

14 ggr | 1295 kr | 15.15-17.30
Start 2020-09-01
Ledare: Roos-Marie Jonsson

14 ggr | 1295 kr | 18.00-20.15
Start 2020-09-01
Ledare: Roos-Marie Jonsson

14 ggr | 950 kr | 16.00-17.30
Start 2020-09-03
Ledare: Roos-Marie Jonsson

16 ggr | 1950 kr | 12.30-15.30
Start 2020-08-26
Ledare: Eva-Lena Gertler

14 ggr | 1295 kr | 18.00-20.15
Start 2020-09-03
Ledare: Roos-Marie Jonsson

16 ggr | 1950 kr | 12.30-15.30
Start 2020-08-27
Ledare: Eva-Lena Gertler
14 ggr | 1295 kr | 13.00-15.15
Start 2020-09-03
Ledare: Roos-Marie Jonsson

SKAPARVERKSTAD FÖR UNGA

Skaparverkstad för unga
Vi skapar konst med olika material både
inomhus och utomhus. Vi testar olika tekniker.
För dig mellan 13-30 år. En materialavgift på 75
kr tillkommer.
LILLATORP
7 ggr | 1000 kr | 18.00-20.15
Start 2020-08-31
Ledare: Hanna Lidén
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För anmälan och mer information: 031-707 18 22 | sv.se/goteborg

MATLAGNING

STADSVANDRING

Våra matlagningskurser

Stadsvandring

Du kan med fördel anmäla dig till båda kurserna
samtidigt, då de löper efter varandra.

Vi besöker olika ställen i Göteborg. Vi
promenerar, åker buss och spårvagn.

Matlagning

Du betalar själv för inträden, resor och fika.
LILLATORP
5 ggr | 875 kr | 11.00-14.45
Start i september
Ledare: Geoffrey Jordan

Kostnad för mat tillkommer.
MUNKHUSET
7 ggr | 1130 kr | 16.30-20.15
Start 2020-08-31
Ledare: Pernilla Johannisson, Christina Blanck

UT I NATUREN

7 ggr | 1130 kr | 16.30-20.15
Start 2020-10-26
Ledare: Pernilla Johannisson, Christina Blanck

Ut i naturen
Vi promenerar ute i naturen och lär oss om djur
och natur.
LILLATORP
5 ggr | 875 kr | 10.00-13.45
Start i september
Ledare: Geoffrey Jordan, Tobias Bergdahl

TEXTIL

Matlagning
Kostnad för mat tillkommer.
LILLATORP
7 ggr | 1130 kr | 16.30-20.15
Start 2020-08-24
Ledare: Ulla Hellman, Roos-Marie Jansson
7 ggr | 1130 kr | 16.30-20.15
Start 2020-10-19
Ledare: Ulla Hellman, Roos-Marie Jansson

Designa dina egna kläder
Vi syr på symaskin och för hand. Vi använder
gamla kläder och tyger och skapar nytt.
Materialavgift på 150 kr tillkommer.
REDBERGSSKOLAN
7 ggr | 700 kr | 18.00-20.15
Start 2020-10-29
Ledare: Hanna Lidén

Matlagning för unga
Kostnad för mat tillkommer.
REDBERGSSKOLAN
7 ggr | 1130 kr | 16.30-20.15
Start 2020-08-25
Ledare: Ulla Hellman, Pernilla Johannisson
7 ggr | 1130 kr | 16.30-20.15
Start 2020-10-20
Ledare: Ulla Hellman, Pernilla Johannisson

För anmälan och mer information: 031-707 18 22 | sv.se/goteborg
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CIRKLAR PÅ HÖSTLOVET

NYFIKEN?

Gör din egen film!

Prova på gratis

Vi ses tre dagar under höstlovet och lär oss göra
film ihop. Inga förkunskaper krävs.
Lokal och tid meddelas senare.
3 ggr | 700 kr
Start 2020-10-27
Ledare: Monika Bergdahl

Hos oss får man prova på gratis en gång för att
se om man vill gå cirkeln. Hör av er till oss så
hjälper vi er.

Breakdance - Prova på
Prova på att dansa breakdance på höstlovet! Vi
ses två dagar under lovet och dansar ihop. Inga
förkunskaper krävs.
HIPHOPAKADEMIEN
2 ggr | 350 kr | 14.00-15.30
Start 2020-10-27

Gör din egen låt!
Vi ses tre dagar under höstlovet och lär oss göra
egen musik på iPad. Inga förkunskaper krävs.
LILLATORP
3 ggr | 700 kr | 10.00-13.00
Start 2020-10-27
Ledare: Tobias Bergdahl
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Vi kommer till er!
Våra ledare kommer gärna till er dagliga
verksamhet eller boende och har studiecirklar i
exempelvis teater, musik, målning eller
säkerhet. Har ni egna förslag är det bara att
höra av sig!

Personalutbildningar
Vi kan erbjuda dig och din personalgrupp grundoch fortsättningskurs i TAKK med erfarna
teckenledare. Vi utgår från era behov och
kunskapsnivå.
För mer info kontakta
gbg@sv.se
031-707 18 22

För anmälan och mer information: 031-707 18 22 | sv.se/goteborg

Klipp längs med linjen.

Anmälan till studiecirkel
Jag vill gå i studiecirkeln: .....................................................................................................
Namn: ......................................................................................................................................
Personnummer (10 siffror): .....................................................................................................
Adress: .....................................................................................................................................
Postnummer och ort: ...............................................................................................................
Mail: ........................................................................................................................................
Telefon bostad: ........................................................................................................................
Telefon där personal kan nås på kvällen: ................................................................................
Kontaktperson: ........................................................................................................................

Du kan också anmäla dig till en cirkel
• på vår hemsida sv.se/goteborg. Alla cirklar som är
märkta FUNK är anpassade för personer med
intellektuell funktionsvariation
• ringa 031-707 18 22
• maila: gbg@sv.se

Har du några frågor, kontakta oss!

Studieförbundet Vuxenskolan behandlar personuppgifter för att administrera
folkbildningsverksamhet, tillgodose förordningskrav samt för marknadsföringsåtgärder avseende studieförbundsverksamhet.

Vik på mitten och tejpa i kanten.
Studieförbundet Vuxenskolan betalar portot.
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Vik på mitten och tejpa i kanten

Frankeras ej.
Studieförbundet
Vuxenskolan
betalar portot.

Studieförbundet Vuxenskolan
Att: FUNK
Svarspost
Örngatan 6
416 67 Göteborg
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