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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 med
andra. Folkbildning handlar om att människor möts, diskuterar och lär sig nya saker.
Respektfulla möten där människor känner att de utvecklas stärker förmågan till öppenhet
och nyfikenhet, engagemang och ansvar ger grundförutsättningar för ett demokratiskt
samhälle.
SVs värdegrund
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred
folkbildningsverksamhet över hela landet. 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
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.

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 bildnings- och
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.

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.

Folkbildning sker i samverkan med olika aktörer
Folkbildning skapas i samverkan. Själva verksamheten, studiecirklar,
kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet uppstår i samspelet mellan
deltagarna. 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.

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.
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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.
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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 mellan människor motverka vi att myter
och fördomar får fotfäste i samhället. Vi skapar integration
genom folkbildning och kultur.
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Folkbildning och kultur tillgänglig för människor med
funktionsnedsättning
SVs uppgift är att utveckla metoder och verksamheter som ger människor med
funktionsnedsättning tillgång till folkbildning och kultur. Vi har också en uppgift att sprida
kunskaper om olika funktionsnedsättningar för att medverka till inkludering i samhället
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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.

Hälsa och livsstil
Det är viktigt att öka människors kunskaper om hälsans betydelse för det fysiska och
psykiska välbefinnandet. Vi vill erbjuda en bred verksamhet som stimulerar
människor att förbättra och bibehålla sin hälsa. 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.

Turism
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.

Mål verksamhetsresultat 2018
Vårt övergripande mål är att år 2025 vara det studieförbund som samlar och
engagerar flest människor i folkbildningsverksamhet.
År 2018 skall SV Gotland nå 5200 unika deltagare i vår verksamhet.

