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GOTLAND

SV ger människor möjlighet att utvecklas
genom att erbjuda kreativa mötesplatser
Studieförbundet Vuxenskolans, SVs, uppdrag är att ge
människor redskap att upptäcka sina egna möjligheter och få
kraft och motivation att utvecklas i samspel saker. Respektfulla möten där människor känner att de utvecklas stärker
förmågan med andra. Folkbildning handlar om att människor
möts, samtalar och lär sig nya till öppenhet och nyfikenhet,
engagemang och ansvar ger grundförutsättningar för ett demokratiskt samhälle.

SVs 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.

SVs vision

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet,
stärker vi demokratin.
SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa
möjligheter att växa.
SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för
utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Vårt uppdrag

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet syftar till att
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en mångfald av människor
att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället.
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet

Så vill vi i SV Gotland att vår
verksamhet ska uppfattas
SV Gotland är en attraktiv samarbetspartner som har en verksamhet som berör, utvecklar och berikar människor i lokalsamhället. Människor uppfattar att vår verksamhet är mångsidig och inspirerande. SV Gotland är en öppen organisation
med stort hjärta. I vår verksamhet upplevs värme och gemenskap. Alla blir sedda och lyssnade på. Ett utbyte av reflektioner
och kunskaper sker.

Folkbildning skapas av engagerade
människor

Folkbildning bygger på människors vilja och önskan att utvecklas. Den verksamhet som genomförs i SV skapas genom
samverkan mellan många olika enskilda människor. Det är
personer som brinner för att dela med sig av kunskaper och
engagemang inom olika områden, personer som vill arrangera aktiviteter till glädje för andra och personer som vill skapa
nätverk som stärker människor. Vi samlar omkring 5000 folkbildare inom SV Gotland. Vår uppgift är att tillsammans med
alla dessa cirkelledare, deltagare, organisationsföreträdare och
eldsjälar göra det möjligt för människor att få delta i folkbildningsverksamhet.

Folkbildning sker i samverkan med olika
aktörer

Folkbildning skapas i samverkan. SVs verksamhet planeras
och genomförs mest framgångsrikt i samverkan med organisationer och grupper som är verksamma inom de områden
vi har uppdrag att utveckla. Det allra viktigaste för SV är att
knyta till sig personer som har en god omvärldsspaning vad
gäller människors behov av folkbildningsverksamhet och
kontakter med de personer som kan förmedla de kunskaper
som människor efterfrågar. Regionen och Länsstyrelsen är
också en viktig samverkanspart. Ett bra samarbete mellan SV
och Regionen/Länsstyrelsen innebär att vi kan samordna offentliga och ideella resurser och tillsammans öka människors
kunskaper, erbjuda fler kulturarrangemang och bättre utveckla
nätverk och mötesplatser.

Mer folkbildning blir möjlig genom SVs insats
Det vi gör som studieförbund är att inspirera, stödja och utbilda alla som vill bidra i folkbildningsverksamheten. Vi tar fram
studiematerial, upplägg och koncept utifrån olika gruppers
behov. Genom att informera och marknadsföra verksamheten
gör vi det möjligt för många människor att delta. Vi hjälper
också till att lösa de praktiska förutsättningarna så att lokaler
och utrustning passar gruppen och aktiviteten.

Det goda samtalet

Inom folkbildningen är mötet människor emellan centralt. I
det lilla mötet sker det stora samhällsprocesser. Vi hjälps åt att
stärka demokratin. Folkbildningsmötet bygger på en ömsesidig respekt där olikhet väcker nyfikenhet istället för rädsla.
Där dialogen råder före diskussionen. Där det Goda Samtalet
råder före tystnaden. Vi vill sätta fokus på Det Goda Samtalet i
vår verksamhet.

Mål verksamhetsresultat 2020

Vårt övergripande mål är att år 2025 vara det studieförbund
som samlar och engagerar flest människor i folkbildningsverksamhet.
År 2020 skall SV Gotland nå 5924 unika deltagare i vår verksamhet, dvs 10% av Gotlands befolkning.
Vi skall genomföra ca 14 000 studiecirkeltimmar, 4500 annan
folkbildningstimmar och 1600 antal Kulturarrangemang på
Gotland under 2020.

Vårt arbete bidrar till att uppfylla
mål inom:
Region Gotlands Vision 2025:

Prioriterade verksamheter och
profilområden

Stöd till civilsamhällets organisationer

SV skall vara ett stöd för föreningar och nätverk som vill skapa
verksamhet där människor utvecklas. Vårt uppdrag är att bistå
med bra redskap för Föreningsutveckling och ledarskapsutveckling. Vi har en viktig roll som uppmuntrare och bollplank.
SVs kontaktnät är en resurs för föreningar som vill förbättra
sin verksamhet och nå fler.
2020
Mål: SV Gotland samarbetar med 240 olika organisationer.

Utvecklingsarbete:
• revidera planen för att knyta kontakter med nya organisationer
• utveckla arbetssättet utifrån dokumenterade framgångsfaktorer
• genomföra träff där företrädare för olika föreningar träffas och
inspireras
• bjuda in alla organisationer vi samverkar med till en inspirationsdag för föreningsutveckling
• kompetensutveckling för personalen i projektplanering och
föreningsutveckling
• ansöka om minst ett projekt tillsammans med samverkande
organisationer
• genomföra minst ett projekt tillsammans med samverkande
organisationer

6.1 Hur kan vi utveckla stad och land?
MÅLBILD OCH STRATEGIER
Oavsett var man bor på Gotland – på
landsbygden, i tätort eller i Visby, vid
kusten eller i inlandet – ska det finnas
tillgång till affärer, service, kultur och
upplevelser inom rimligt avstånd. Stad
och land samspelar och utvecklas utifrån
sina egna styrkor och bidrar till att den
inomregionala balansen bibehålls.

Globala målen:

Folkbildningsverksamhet för fler

Folkbildningen måste vara ett möjligt alternativ för alla.
Det innebär att vi måste vara öppna och möta alla människor
i den miljö och livssituation de befinner sig.
2020
Mål: SV Gotland engagerar 5924 i folkbildningsverksamhet

Utvecklingsarbete:
• utvärdera plan och prioritering gemensamt i personalgruppen och identifiera framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet
• prova nya verksamhetsformer och marknadsföringsmetoder
• utveckla metoder och verksamheter för att nå målgrupper
som ännu inte representeras

Vårt arbete bidrar till att uppfylla
mål inom:
Vi anser att vi bidrar till Region Gotlands
Vision 2025 trots att inte bildningen
nämns
6.5 Utbildning och kompetensförsörjning
MÅLBILD OCH STRATEGIER
Andelen invånare på Gotland som genomgått eftergymnasial utbildning ska
ligga över riksgenomsnittet. Andelen
elever i den gotländska gymnasieskolan som går över till högskolestudier
ska uppgå till minst riksgenomsnittet.
Utbildningsresultaten i grundskolan ska
ligga bland de 75 bästa kommunerna i
landet. Gotland ska ha en väl fungerande
arbetsmarknad som syftar till att öka sysselsättningen och minska utanförskapet.
Arbetslivets behov av rätt kompetens ska
tillgodoses.

Globala målen:

Folkbildning och kultur som skapar
integration

Att ta vara på mångfalden i Sverige och skapa en reell integration är vår tids största möjlighet och utmaning. Genom
att skapa tillfällen för möten mel¬lan människor motverka
vi att myter och fördo¬mar får fotfäste i samhället. Vi skapar
integration genom folkbildning och kultur.
2020
Mål: SV Gotland når fler än 120 nyanlända i vår verksamhet. SV Gotland når fler än 600 personer med folkbildningsinsatser kring integration, inkludering och etablering

Utvecklingsarbete:
• samverka med Regionens och Länsstyrelsen integrationsenheter
• utveckla verksamhet tillsammans med lokala invandrarföreningar/grupper
• utveckla verksamhet som engagerar unga personer som
invandrat
• initiera interkulturella möten mellan grupper och föreningar
i vår verksamhet
• genomföra körkortsprojekt med RK

Vårt arbete bidrar till att uppfylla
mål inom:
Region Gotlands Vision 2025:
6.3 Boendet och boendemiljön
Mötesplatser och integration Bostadsmiljön ska bidra till jämlika och värdiga
levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxtmiljö för barn och
ungdomar. Bostadspolitiken ska också
underlätta för möten mellan hushåll med
olika ekonomisk kraft och kulturell bakgrund. I planeringen av boendemiljö är
det därför viktigt att tillgodose värdet av
mötesplatser. Olika mötesplatser i orten/
socknen fyller viktiga sociala funktioner.
Tillgång till barnomsorg, förskola och
grundskola är andra viktiga funktioner för
människors dagliga liv. Kultur bidrar till
att göra boendemiljöer och mötesplatser
attraktiva, livgivande och engagerande.

Globala målen:

Folkbildning och kultur tillgänglig
för människor med funktionsvariationer
SVs uppgift är att utveckla metoder och verksamheter som ger
människor med funktionsvariationer tillgång till folkbildning
och kultur. Vi har också en uppgift att sprida kunskaper om
olika funktionsvariationer för att medverka till inkludering i
samhället.
2020
Mål: SV Gotland når 550 personer med funktionsvariation
i studiecirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet.
SV Gotland når 1200 personer (kan ha deltagit på flera
tillfällen) med funktionsvariation i kultur.
SV Gotland genomför 80 kulturarrangemang (musik, föreläsning, teater, studiebesök m.m.) för personer med funktionsvariation.

Utvecklingsarbete:
• utveckla samarbetet med lokala och regionala handikapporganisationer
• utveckla samarbete med Regionens anhörigstöd och handikappomsorg
• aktivt prova nya verksamhetsformer och marknadsföringsmetoder
• erfarenhetsutbyte med andra avdelningar
• Delta i nationella och internationella konferenser
• ansöka om externa projektmedel för att utveckla verksamheten

Vårt arbete bidrar till att uppfylla
mål inom:

Vårt arbete bidrar till att uppfylla
mål inom:
Region Gotlands Vision 2025
6.4 Demokrati och inflytande
MÅLBILD OCH STRATEGIER
Kunskapen om hur samhället fungerar ska
öka i syfte att stärka demokratin. Utbyte
av erfarenheter och kunskaper mellan
beslutsfattare och medborgare skapar
möjligheter till ökad dialog och delaktighet i utvecklingen av Gotland.

Globala målen:

Profilområden

SV Gotland har identifierat fyra profilområden där vi ser ett
stort intresse och behov av folkbildningsverksamhet.
Hantverk
Hantverk har alltid haft en central betydelse i ett samhälle.
Hantverket visar på vad människan kan åstadkomma med sina
händer och sin hjärna. När vi genomför hantverk tränar vi på
att utveckla en idé, att finna lösningar på problem och se nya
möjligheter. Förutom att hjärnan tränas visar även forskningen
på att ju mer vi gör med händerna – desto bättre mår vi.
Ett levande lokalt kulturliv innebär både möjligheter att ta del
av ett kulturutbud och till eget kulturellt skapande. SV skall
erbjuda en bred kulturverksamhet där
människor får uttrycka sig genom olika konstformer, prova
och utveckla hantverkstraditioner, lära mer om historia och
kulturarv och möta professionell kultur i olika former.

Region Gotlands Vision 2025
- 5.3 Folkhälsa
Folkhälsan påverkas av människors livsvillkor; de miljöer, produkter och sociala
sammanhang vi möter i vardagen. Livsvillkoren påverkar också våra levnadsvanor
genom att underlätta eller försvåra en hälsofrämjande livsstil. Några av de viktigaste
hälsofrämjande faktorerna är möjligheter
till delaktighet och inflytande, en god
utbildning, social och ekonomisk trygghet
och en fysisk och social miljö som underlättar ett hälsosamt liv. Tillgång till rekreation och natur, fysisk aktivitet, och kulturupplevelser är alla viktiga friskfaktorer.
- 5.4 Miljö – Möjligheter, konflikter och
utmaningar
En hållbar livsstil är en utmaning i fråga
om ändrade konsumtionsvanor, minskad
miljöpåverkan och effektivare energianvändning. Det kräver kunskap och engagemang hos enskilda individer.
På Gotland finns en stor potential i lokala
mervärden. Om vi lyckas att inom så vitt
skilda områden som till exempel kultur-,
mat-, design-, landsbygds- och naturupplevelser öka utbud och efterfrågan
i stället för att öka materiell konsumtion
så får vi också en miljömässigt hållbar
utveckling.
- 6.3 Boendet och boendemiljön
MÅLBILD och strategier
Utöver en unik natur- och kulturmiljö ska
utbudet inom kultur- och fritidsaktiviteter
varaminst likvärdigt med övriga riket vad
gäller kvalitet och bredd.

Globala målen:
		

Vårt arbete bidrar till att uppfylla
mål inom:

Vårt arbete bidrar till att uppfylla
mål inom:

Region Gotland Vision 2025

Region Gotlands Vision 2025

6.6 Människors Hälsa
MÅLBILD och strategier
Medellivslängden ska öka. Andelen
barn- och vuxna med nedsatt fysisk och
psykisk hälsa ska ligga lägre än riksgenomsnittet. Hälsoklyftorna relaterat till
kön, utbildning och ekonomi ska minska
och ligga under riksnivån. Gotland ska
vara narkotikafritt.

7. Hållbar tillväxt och sysselsättning
Basnäringarna – stor potential Gotland
har fortfarande en viktig bas i näringar
som jordbruk, livsmedel, sten, trä med
mera. Dessa näringar kan vara en viktig
grund för tillväxt och förnyelse inom det
gotländska näringslivet. Som en följd av
näringslivets och övriga samhällets goda
utveckling kan byggbranschen fortsätta
verka på en hög nivå

Globala målen:

Hälsa och livsstil

Hur vi lever spelar stor roll för hur vi mår, både fysiskt och
psykiskt. Att förändra sin livsstil och vardagsvanor kan förbättra hälsan och minska riskerna för sjukdom. Det behövs
balans mellan rörelse och stillhet, mellan näringsrik mat och
godsaker, mellan matmängd och motion och mellan stress,
sömn och återhämtning. Intresset för hälsa tycks aldrig ha
varit större. Då vår livssituation och möjligheter till hälsa kan
se olika ut vill vi erbjuda en bred verksamhet som stimulerar
människor att förbättra och bibehålla sin hälsa.
Då hälsa även är starkt förknippad med utbildningsgrad
känns det extra viktigt att vi inom folkbildningen bidrar till
att utjämna hälsoläget med hjälp av bildning. Folkbildningspedagogiken i sig fyller också en viktig funktion då relationer
mellan människor har en avgörande betydelse för hur du mår
och hur du utvecklas.

Gröna näringar och miljö

De Gröna Näringarna är den största näringen på Gotland. För
oss är det en självklarhet att engagera oss för de gröna utbildningarna och det nätverkandet som sker. Ett hållbart samhälle
är ett samhälle som inte förbrukar sina resurser. Den största
utmaningen just nu är energiomställningen. Det krävs en omfattande folkbildningsinsats för att människor skall kunna och
vilja göra vad som är nödvändigt för att komma tillrätta med
klimatförändringarna. De gröna näringarna är en nyckel till
hållbar utveckling. Vi behöver närproducerad mat, ett miljövänligt jord- och skogsbruk och en levande landsbygd.

Globala målen:

Vårt arbete bidrar till att uppfylla
mål inom:
Region Gotlands Vision 2025
7. Hållbar tillväxt och sysselsättning
Gotländska produkter ska marknadsföras
och säljas i olika delar av världen.
Gotland ska vara ett etablerat resmål, såväl nationellt som internationellt, året runt.
Gotland ska vara en känd, erkänd och
efterfrågad samverkansaktör mitt i Östersjöregionen

Globala målen:

Besöksnäring

Gotlands andra största näring bidrar med mycket till ön.
Under sommarhalvåret tredubblar vi vår befolkning. Vilken
möjlighet att delge mycket om vår ö samtidigt som vi har möjlighet att möta nya bekantskaper som berikar oss. På vår ö har
vi en enorm kulturskatt och en mycket intressant historia som
förs vidare genom bland annat våra föreningar som driver
museigårdar, gestaltar historia genom teater eller anordnar
kurser.

