SV Hallands verksamhetsplan 2015
Inledning
Det övergripande målet, är att ”SV 2020 är det studieförbund som når och
engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter”. Detta ska ske
genom en stark lokal förankring.
Studieförbundet Vuxenskolan är en bred folkbildningsorganisation med ett
brett uppdrag. Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet utgår från den
lokala och ideella kraften.
Syftet med detta dokument är att skapa struktur, arbetslust och en
möjlighet att se sin del i helheten. Det är en kombination av SV Hallands
viljeinriktning i den löpande texten och mål som går att följa upp och i
vissa fall mäta. Dokumentet kompletteras med en aktivitetsplan för varje
verksamhetsområde som är ett internt material med aktiviter.

Syftet med statens bidrag till folkbildningen och målet med SV
Hallands verksamhet är att:
•
•

•
•

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin,
Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
(genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och
bildningsnivån i samhället,
Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

För att uppnå detta skall vi under 2015 använda oss av följande
prioriterade målgrupper:
Målgrupp 1
Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en
individuell bildningsresa
Många unga människor är idag, av olika anledningar, i en utsatt situation.
Det kan exempelvis bero på etnisk bakgrund, låg utbildningsnivå,
bostadsort och brist på jobb. Utanförskap skapar frustration och leder till
motsättningar mellan olika grupper och försvårar en fungerande
integration. Studieförbundet Vuxenskolan och folkbildningens pedagogik
skapar förutsättningar för att dels påbörja en bildningsresa utifrån var och
ens egna individuella förutsättningar, dels medverka i integrationsarbetet.

För att nå denna målgrupp måste vi våga jobba uppsökande och tänka
utanför rådande ramar. Verksamheten kan innebära vissa initiala
kostnader. Här handlar det om att skapa kvalitativ verksamhet för dem
som behöver oss mest. En förutsättning för att alla mål ska kunna uppnås
är att hitta andra och kompletterande finansieringsformer.
Verksamhetsplan 2015 målgrupp 1
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Utveckla Unity-verksamhet i Halmstad.
Starta samarbete med de nya rörelserna för Pride i Falkenberg,
Halmstad och Varberg.
Titta på möjligheten att göra uppdragsutbildningar för nyanlända
invandrare/flyktingar.
Djävulsdansen - Starta samtalscirklar kring
medberoendeproblematiken.
Skapa en metod för att arbeta med invandrare och
invandrarföreningar på samma sätt som vi gör med Clavis idag.
Vidareutveckla utbudet för människor med psykisk ohälsa inom
ramen för Clavis. Se på möjligheten att starta upp denna typ av
verksamhet i fler kommuner.
Starta tjej- och killgrupper samt hiphop-verksamhet i samarbete
med grannsamverkan i Sloalyckan och Falkagård.
Sök större projekt från Sociala fonden med inriktning på
föräldraskap bland invandrare.
Genomför läsfrämjandeprojekt för pappor och unga pojkar med
invandrarbakgrund i Falkenberg och Varberg eller Hylte.
Skapa verksamhet med barngrupper på Zonen för att plocka upp de
unga på Andersberg i väldigt tidig ålder. Låt äldre deltagare bli
ledare.
Skapa verksamhet för ungdomar 18-25 år i Falkenberg i samarbete
med kriminalvården kring materialet Svart Kung.
Starta dansverksamhet på asylboende i Hylte.
Starta en anhörigförening i Hylte

Målgrupp 2
Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla
egenmakt
Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning bedrivs med hög
kvalitet och vilar på en värdegrund om alla människors rätt till full
delaktighet i samhället med FNs konvention om “Mänskliga Rättigheter för
personer med funktionsnedsättning”. Vår verksamhet syftar till att stärka
individens förmågor och egenmakt.
Här handlar det om att skapa kvalitativ verksamhet för dem som behöver
oss mest. En förutsättning för att alla uppsatta mål skall fungera är att
hitta andra och kompletterande finansieringsformer.

Verksamhetsplan 2015 målgrupp 2
•
•
•
•

•
•
•

Driva projektet KIX först och främst i Halmstad men även se över
möjligheten att starta i Varberg under hösten 2015.
Stödja våra föreningar FUB, Parkinson, Afasi och Fibromyalgi med
verksamhet och lokaler enligt önskemål.
Arbeta med ”Följa med kortet” i Falkenberg.
Skapa sommarverksamhet för unga med funktionsnedsättningar på
Borgasgård. Utveckla ett helt koncept med verksamhet som vänder
sig till unga i Hylte, Falkenberg, Halmstad och Laholm.
Testa att genomföra verksamhet (ex en studiecirkel i dans) på ett
boende i stället för att deltagarna skall komma till oss.
Ha en dialog med kommuner och region kring människor med
funktionsnedsättning.
Jobba med SVs hälso- och egenmaktsarbete för personer med
funktionsnedsättning.

Målgrupp 3
Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling
SV erbjuder människor redskap för att själva, och i samverkan med
andra, bli aktiva och drivande för utvecklingen av det lokala samhället. I
kraft av vår starka lokala närvaro och förankring har vi ett särskilt ansvar
att vara en ledande aktör i detta arbete.
Här kan SV fungera som en katalysator för att skapa utveckling i
föreningar och stötta grupper där de befinner sig. Här gäller det att arbeta
uppsökande och vara mycket lyhörd för behov och önskemål. Varje
situation är unik. Flexibilitet, lyhördhet och ständig förändring blir
ledorden.
Verksamhetsplan 2015 målgrupp 3
•
•
•
•
•

Jobba med föreningsutveckling och se över utbildningsbehovet hos
föreningarna utifrån den nya ”föreningsboxen”.
Jobba med våra grundorganisationer/medlemsorganisationer, och
utvalda/prioriterade samarbetsorganisationer.
Inventera verksamheten och skapa en handlingsplan för de ”ickeprioriterade” föreningarna och grupperna
Starta upp ett samarbete med hembygdsföreningarna där
målgruppen är invandrare/nya svenskar.
Skapa ett systematiskt arbetssätt enligt SVs Ledningssystem.

Målgrupp 4
Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet
Den demografiska utvecklingen ger stora möjligheter för framtiden. Att ta
tillvara äldre människors kompetens och engagemang är viktigt.
Studieförbundet Vuxenskolan skall vara en självklar partner för människor
i mogen ålder.
Verksamhetsplan 2015 målgrupp 4
•
•
•
•
•

Erbjuda studiecirklar inom it och data för att motverka den digitala
klyftan
Fortsätta med ”Musik i vården” i Varberg och Falkenberg samt se till
möjligheterna att starta upp ”Kultur i äldreomsorgen” i Halmstad.
Ha ett tätt samarbete med SPF och erbjuda ett intressant utbud av
verksamhet både på lokal- och regional nivå.
Arbeta med Mötesplats Mölle i Falkenberg.
Se över möjligheterna att starta verksamhet för äldre i våra
danshus.

Vår övriga folkbildningsverksamhet som hjälper oss att nå våra
mål:
Det fria kulturlivet
Verksamhetsområdet består av friakulturgrupper som träffas regelbundet
kring ett ämne så som musik, dans, teater, film, kör, konst, litteratur och
olika typer av hantverk. Grupperna kan vara i SVs- eller i egna lokaler och
vårt stöd består främst av ett verksamhetsstöd samt möjlighet till
uppträdanden, utställningar och andra sätt att utvecklas genom att då och
då få en publik.
För att hitta denna typ av grupper behöver vi jobba uppsökande och
sprida information om möjligheten att få stöd och hjälp från oss.
Samtidigt behöver vi arbeta med vår roll i dessa relationer. Vad kan vi
erbjuda och varför?
Verksamhetsplan 2015 – Det fria kulturlivet
•
•
•
•
•

Inventera de fria kulturgrupperna.
Ge stöd till våra musikgrupper enligt The Tube-konceptet.
Ge stöd till våra teatergrupper, körer, hantverksgrupper och andra
fria grupper utifrån deras önskemål.
Skapa arrangemang eller hjälpa grupperna att arrangera
ändamålsenliga aktiviteter för att nå ut med det man skapat.
Stötta våra kamratgrupper inom dans med arrangemang, utbyten
och öppna träningar.

Kurser och föreläsningar för allmänheten
Kursverksamheten kännetecknas främst av att det är den enskilda
individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling
som styr utbudet. Vi erbjuder ett brett och aktuellt verksamhetsutbud
med gemensam profil. Vi lägger framför allt fokus på kurser inom
områdena dans, hantverk, folkhälsa och data/media.
Verksamhetsplan 2015 – Kursverksamheten
•
•
•
•

Skapa och ge ut en snygg redaktionell tidning som marknadsför
innehållet.
Skapa nya kanaler och former för marknadsföring.
Låta utbudet genomsyras av lust, inspiration och engagemang.
Bibehålla antalet unika deltagare från 2014.

SV som samhällsaktör
Vi vill vara en erkänd och respekterad aktör i samhällsdebatten och
strävar efter att bli det främsta studieförbundet när det gäller att erbjuda
mötesplatser, för att skapa engagemang i angelägna samhällsfrågor.
Verksamhetsplan 2015 – SV som samhällsaktör
•
•
•

•

Genomför aktiviteter i samband med fredsåret i Varberg.
Genomföra ett antal SV Arena runt om i Halland.
Skapa en stomme för våra SV Arenor runt om i kommunerna med
avseende på lokal, marknadsföring, adresslistor för utskick osv, så
att vi snabbt kan skapa arrangemang i anslutning till intressanta
händelser och samhällsdebatter.
Vara delaktig i ett stort projekt i Guatemala vars syfte är att minska
våld mot kvinnor i nära relationer bland Maya folket.

För att nå ut med vår verksamhet skall vi kommunicera och
marknadsföra den på följande sätt:
•
•
•
•

Göra en kommunikationsplan för SV Halland.
Nå nya målgrupper med hjälp av digitala plattformar.
Skapa en riktigt bra och trevlig redaktionell tidning som skall ersätta
studieprogrammen
Öka vår attraktionskraft genom att vara pigga och proffsiga i vår
framtoning.

Våra cirkelledare är viktiga för oss därför skall vi:
•
•
•
•

Skapa en plan för kontakten med våra cirkelledare.
Erbjuda nätverksträffar och workshops inom olika ämnesområden.
Ge ut ett digitalt nyhetsbrev 12 ggr/år
Få dem att se sig som viktiga representanter för oss.

För att göra ett bra jobb skall vi genomföra kompetenshöjande
åtgärder för våra tjänstemän och cirkelledare på följande vis:
•

•

Kartlägg behoven och gör en plan och prioritering när det gäller
kompetenshöjning av personal och cirkelledare. För personalen ska
det vara en individuell plan.
Aktivt söka och fånga de utbildningsmöjligheter som erbjuds.

Våra resultatmål under 2015 är att skapa följande mängd
verksamhet inom ovan beskrivna områden:
•
•
•
•

Antal
Antal
Antal
Antal

cirklar
arrangemang
Unika deltagare
timmar

2 400
1 400
11 500
71 000

