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Studieförbundet Vuxenskolan i

Borgholm kommun 2019
Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
SV äger och driver två lokaler i Borgholms kommun. Den ena ligger i Borgholm och här har
vi kontor samt tre studierum som används flitigt.
Vi har också Cirkelhuset som ligger i Löttorp. Detta drivs tillsammans med SPF i Löttorp och
i trädgården har vi en boulebana som SPF nyttjar till sin verksamhet. Vi hoppas att människor
i Löttorp i större utsträckning kommer till verksamheten som vi bedriver i Löttorp.
Aktiviteter i Borgholm kommun:



Vi har genomfört verksamhet och pedagogiskt stöd för grund-medlems och samverkande
organisationer samt övriga lokala föreningar och grupper.
Vi har samarbetet och utvecklat samarbete med SPF-avdelningar Blåelden - Borgholm
och Nordöland - Löttorp mot mål att utveckla och inventera medlemmarnas behov och
intresse.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Borgholm kommun:






SVs lokaler har använts som mötesplats för verksamhet.
Startat studiecirklar där cirkelledare läser för dementa och på äldreboenden i
kommunen.
Genomföra studiecirkelverksamhet och kulturarrangemang på boenden i kommunen.
Att utbilda antal studieledare med annan bakgrund för att för att förena människor
utifrån intresse har varit ett stort arbetsområde för oss i Borgholm under året.
Erbjuda verksamhet i form av kamratcirklar, kultur och annan folkbildning för att
möjliggöra fysiska träffar och upplevelse och utveckling för alla målgrupper.

Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Borgholm kommun:





SVs lokaler i Borgholm och Löttorp har använts som mötesplats.
Bibehållit verksamhet för människor med annan bakgrund och utvecklat med en
grupp till för att starka deras kunskap i språket
Startat studiecirklar med nya grupper för att stärka deras kunskap i svenska språket.
Utformat och genomfört praktikplats på SV Borgholmskontor
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Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort
Aktiviteter i Borgholms kommun:






Studieförbundet Vuxenskolan finns tillgänglig i vårt projekt Läslust hela livet där vi
med medel från Allmänna arvsfonden vill öka den litterära upplevelsen för
målgruppen personer med demens och annan funktionsnedsättning inom
äldreomsorgen. Detta arbete sker i nära samarbete med biblioteket och boenden i
kommunen. Vi kommer att utveckla en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna. Vi har rekryterat högläsare i Borgholm kommun
under 2019 på Ekbacka, Soldalen och Åkerbohemmet.
Utvecklat samarbete med verksamhet på äldreboende.
Utbildat och stimulera läsombud och frivilliga högläsare för att skapa berikande
läsupplevelser för personer på äldreboenden och inom omsorgen.
SV i Borgholm har handikappanpassad lokal med nya trappa vilket gör det lättare för
personer med funktionshinder att delta i SVs verksamhet.

Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Borgholmkommun:


Vi har aktivt arbetat med nuläges-analyser för att bidra till cirkelledares
kompetensutveckling inom det digitala området, allt för att vidare motverka digitala
klyftor. Vi har även erbjudit studiecirklar och föreläsningar.

Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Aktiviteter i Borgholm kommun:


Vi har erbjudit cirkelledare grund-fortsättningsutbildning.



Informerat cirkelledare om den digitala plattformen och kunskapsbanken Learnify.



Uppmanat ledare att övergå till E-listor.

Allmänmarknad
Aktiviteter i Borgholms kommun:





Erbjudit ett bredare utbud av studiecirklar och kurser.
Genom annonser marknadsfört utbudet på allmän marknaden.
Marknadsfört verksamhet i sociala medier.
För att bredda utbudet på allmänmarknaden för Borgholms invånare har vi sökt nya
cirkelledare.
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SVs musikverksamhet
Aktiviteter i Borgholm kommun:
Vi har jobbat med musik i kommunen genom vårt samarbete med körerna Chorus Mixtus,
Missljudet samt Musikal på Norra Öland. SV vill vara möjliggörare av denna verksamhet
genom att tillföra folkbildningens värden.
Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Borgholm kommun:
Vi har haft uppdragsutbildning för kvinnor och män med invandrarbakgrund för att stärka
deras kunskap i språket.

Verksamheten i siffror
Beskrivning
BORGHOLM
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

98
266
11

821
21 514
119

3706
266
92

Föreningar vi har samarbetat med i Borgholms kommun under 2019 är:
Borgholmsdragspelsklubb
Föreningen Ölands Guiderna
Högsrum - Hembygdsförening
Långlöts Bygdeförening Hemgården
Persnäs Hembygdsförening
Böda Hembygdsförening
Ölands Guiderna
Runstens Väv
Fornverkstad - Skäftekärr
Ölands Kulturminnesförening
Seniorboende Borgholm
SPF Seniorerna Blåelden Borgholm
SPF Seniorerna Nordöland
Teater Proximus
Ölands Biodlarförening
Ölandsallmogedansare
Corus Mixtus
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Emmaboda kommun
2019
Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
Aktiviteter i Emmaboda kommun:
Under året 2019 har vi erbjudit LRF-avdelningarna samarbete med oss. Detta har fallit ut i
deltagande vid Skogens dag i oktober månad där vi fick visa upp vår verksamhet och knyta
nya kontakter.
Via mailutskick har vi också delgivit alla föreningar vi har kontakt med i kommunen “Ny
kraft till Sveriges eldsjälar” samt den digitala “Föreningsboxen”. Ett fåtal föreningar valde att
fördjupa sina kunskaper genom t.ex. föreningsutvecklingskursen.
Samtliga cirkelledare har erbjudits cirkelledarutbildningen.
Verksamhetsutvecklarna har inte genomfört någon inspirationsträff för SPF, men har nära och
aktivt samarbete med föreningen i kommunen.
Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Emmaboda kommun:
Under 2019 har det erbjudit allmänheten Stick- och virkcafé/hantverkscafé i samarbete med
Röda korset och Vissefjärda hembygdsförening som är öppet och välkomnande för alla.
Arbetet med bygdegårdar och hembygdsföreningar har fortsatt mycket bra. Vi samarbetar
med flertalet och de har många aktiviteter och cirklar. En ny mötesplats, Broakulla Folkets
hus, har tillkommit och där har vi flera samarbeten genom såväl cirklar som evenemang med
blandade åldrar på deltagarna.
Vi har fortsatt samarbete med mötesplatser och Allaktivitetshus för att inkludera och ta
kulturen till personen
Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Emmaboda kommun:
Vi har erbjudit kommunen “Folkbildning en möjlighet för dig” samt HLR-kurser i samarbete
med Röda Korset. Likaså har vi erbjudit Emmaboda kommun skolmöten på modersmål
tillsammans med Fryshuset.
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Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort
Aktiviteter i Emmaboda kommun:
Vi har ett stort utbud av folkbildningsverksamhet på samtliga aktivitetshus runt om i
kommunen. Som exempel är det musikunderhållning, filmklubb och Rocka Billy-konsert i
hembygdspark.
Läslust hela livet finns representerat på samtliga boenden och träffpunkter i kommunen och är
mycket uppskattat. Aktiviteterna når många deltagare och ger ett mervärde för denna
målgrupp.

Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Emmaboda kommun: samtliga högläsare i kommunen har tillgång till Läslust
hela livets hemsida där de hittar information och inspiration. Studiecirklar i Leranify, den
digitala plattformen för projektet, startar under våren 2020.
Samtliga cirkelledare har tillgång till cirkelledarnätet samt erbjuds cirkelledarutbildningar
som informerar om t.ex. E-lista samt introduktionsfilmer.
Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang
och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Aktiviteter i Emmaboda kommun:
Under 2019 har flertalet nya cirkelledare tillkommit och därmed har vi bedrivit verksamhet
och nått deltagare vi tidigare inte nått. Exempel på detta är inom kulturhistoria via
glasbrukssamhällena där vi givit en föreläsningsserie som dragit många besökare. Vi har
också startat upp bokcirklar för nyblivna föräldrar och därmed nått en målgrupp som tidigare
inte varit aktiva. Vi som verksamhetsutvecklare har därmed arbetat på nya arenor och fått in
SVs arbete på flera områden.
Vi har inte sökt projektmedel i detta syfte, men tycker ändå att vi nått flertalet nya
målgrupper.
Allmänmarknad
Vi erbjuder ett brett utbud på allmänmarknaden tex röjsågsutbildning, byforskning,
spanska för turister och Föreläsningsserien: Glasbrukets historia tillhör hela kommunen
Vi har jobbat uppsökande för att hitta nya aktuella cirkelledare för att bredda vårt utbud
och attrahera fler kommunbor till våra kurser/föreläsningar
Kvalitetssäkra cirkelledare genom vår interna utbildning/fortbildning
Använda utvärderingarna inför arbetet inför nästkommande termin
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SVs musikverksamhet
Aktiviteter Emmaboda kommun:
SV erbjuder linedance samt “dans på kul” i allmänmarknadsprogrammet. Vi samarbetar med
SPF-kören samt anordnar musikträffar på ett boende för funktionsnedsatta. Under hösten
2019 var SV också med i planeringen inför en stor musikal som kommer att sättas upp i
kommunen under 2020.
Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Emmaboda kommun:
Under hösten 2019 har vi planerat för starten av ett Allmänna arvsfonds-projekt i Emmaboda,
kallat Händernas Hus 2.0. Projektet kommer ge unga människor utanför arbetsmarknaden
möjlighet att testa textila tekniker och design.
Projektet Läslust hela livet är inne på år två. Varje termin genomför vi två nätverksträffar per
kommun där vi träffar högläsarna tillsammans med representant från biblioteket.
Högläsningen är mycket uppskattad på äldreboenden och träffpunkter och vi har ett fint
samarbete med personal och aktivitetsledare.
Verksamhet i Emmaboda i siffror
Beskrivning
EMMABODA
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan
folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

57
330
22

537
14355
518

1557
330
159

Föreningar vi har samarbetat med under 2019:
Allaktivitetshuset Loket Emmaboda
Flygts Seniorerna
LRF
Röda Korset Emmaboda
SPF Seniorerna Emmaboda
Vissefjärda Hembygdsförening
Broakulla Folkets hus
Alsboafton
Algutsboda hembygdsförening
Broakulla samhällsförening
Eriksmåla/Åfors samhällsförening
Johansfors IF
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Hultsfred kommun
2019

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
Inbjudan till föreningarna, info föreningsboxen, vad vi kan erbjuda.
Föreläsningar i samarbete med SPF-seniorerna Hultsfred. Sverige 1918-demokratins
genombrott med Ulrika Knutsson. Mellanöstern-Roten till det ond med Ingmar Karlsson.
Läs och res Baltikum SPF.
Dokumentationscirklar med hembygdsföreningar.
Tillsammans mot ensamhet SPF.
Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
Uppsökande verksamhet på boenden, cirklar och kultur.
Läslust hela livet i Hultsfred och Virserum.
Musikcirklar inom omsorgen.
Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
Läs- och bokcirklar på boenden. Kultur på träffpunkter och boenden.
Kultur och studiecirklar på trygghetsboende.
Omsorgen, musikcirklar.
Samarbete med Hultsfreds kommun, Väntjänsten.
Anhörigcirklar, och kultur med Hultsfreds anhörigförening.
Kulturarrangemang Hultsfred-Vimmerby FUB.
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Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
Studiecirklar i mobil/surfplatta/dator i samarbete med Hultsfreds och Virserums bibliotek.
Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang
och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
Vi värnar verkligen om vikten av att ha välutbildade cirkelledare. Därför har vi genomfört
Cirkelledarutbildningar tillsammans med Vimmerby kommun.
Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
Vi har haft studiecirklar med ämnet Svenska för olika nationaliteter hos företaget Axelsson i
Aby.
Allmänmarknad
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
Vi ser det som väldigt viktigt att finnas för allmänheten i Hultsfreds kommun med ett
attraktivt och lockande utbud på allmänmarkanden. Vi har under 2019 erbjudit cirklar i
följande ämnen;
Röjsågskörkort
Motorsågskörkort
Stickning
Biodling
Mobil/surfplatta
SVs musikverksamhet
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
SV är väldigt stolta för den breda verksamhet vi bedriver i Hultsfredskommun inom musik. Vi
har massor av Kulturarrangemang, både egna och tillsammans med samarbetspartner. Här
kommer en förteckning på något av det utbudet vi haft inom musik i Hultsfreds kommun.
Körsång
Musikcirklar inom omsorgen
Gilledans
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Musikarrangemang på kommunens äldreboenden och träffpunkter
Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Hultsfreds kommun:
Vi har bedrivit verksamhet inom Läslust-projektet som SV Kalmar län bedriver. Detta syftar
till att hitta nya högläsare i Hultsfreds kommun som vill läsa på äldreboenden. Vi har som mål
att vi ska finnas med högläsare på alla äldreboenden i kommunen.
Verksamhet i siffror

Beskrivning
HULTSFRED
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

79
286
10

793
33 133
213

2185
286
93

Föreningar som vi har samarbetat med i Hultsfreds kommun 2019:
Anhörigföreningen Hultsfred
Anhörigstödet ref. 735
FUB Vimmerby Hultsfred
Hultsfreds Hembygdsförening
Hultsfreds Orkesterförening
Kalvkätte Trädgård & Friluftsområde
Konst- och hantverksföreningen Stinsen Virserum
Lönneberga Hembygdsgille
Målilla-Gårdveda Hembygdsförening
Mörlunda Biodlarförening
Mörlunda- Tveta Hembygdsförening
Lek och Lär hundklubb
Röda Korset Hultsfred-Vena avd.
Röda Korset Mörlunda
Hultsfred kommuns väntjänster
Föreningen Smalspåret
SPF Seniorerna Hultsfred
Stinsen Konst och konsthantverk
Vena Hembygdsförening
Vena-Hultsfred Biodlarförening
VirserumsAmatörteater Blanda och Ge
Virserums Hembygdsförening
Järeda Hembygdsförening
KD Hultsfred
C Virserum
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Högsby kommun
2019

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
Aktiviteter i Högsby kommun:
Ett spännande år för den nya verksamhetsutvecklaren att lära känna de lokala föreningarna
och sätta sig in i de olika verksamheterna på orten. Bland det första var att kontakta SPF
Högsby och fånga upp deras behov. Detta resulterade i en extra föreläsning och två
smartphoneutbildningar (Apple och Android). Nästa steg blir att se om vi kan få till ett
samarbete med SPF Fagerhult. SV har många förslag på studieprogram och hoppas kunna
vara behjälpliga i dessa sammanhang och dessutom har SV väldigt bra cirklar i bl.a.
föreningsutveckling, styrelsearbete m.m.
SV har också haft ett nära samarbete med Högsby Sockens Hembygdsförening och vävarna i
Fågelfors som behöver hitta en ny lokal för sina vävstolar. Vi kommer att fortsätta vårt
sökande.
Under året har verksamhetsutvecklaren tyvärr inte hunnit med att arrangera föreningsträffar
då fokus har legat på att skapa kontakter och få den löpande verksamheten att fungera. Vi
kommer att fortsätta och utöka samarbetet med våra föreningar i Högsby kommun.
Våra medlems- och samverkande organisationer har genomfört ett stort antal
kulturarrangemang inom skiftandeområden vilket skapar möjlighet till livslångt lärande och
förbättrad livskvalitet via fördjupade kunskaper och gemenskap inom ramarna för
folkbildning.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Högsby kommun:
I och med nätverket för våra läsombud och högläsare inom projektet “Läslust hela livet” så
framkom önskemål om en cirkel inom trädgårdsodling på ett boende. Med enkla medel har
man odlat tillsammans med de boende för att öka välbefinnande och stimulera minnen och de
olika sinnena.
Vi hoppas kunna etablera mer verksamhet på kommunens Träffpunkter i framtiden.
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Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Högsby kommun:
Tillsammans med biblioteket i Högsby har SV genomfört två föreläsningar med tolk, en om
digitala molntjänster och en om säkerhet på internet.
Några av våra föreningar har också deltagare som kommer från olika länder och kulturer, på
cirklarna lär de sig inte bara t.ex. biodling utan också föreningslivet, språket och det är en bra
plats för integration.

Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort
Aktiviteter i Högsby kommun:
I vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden vill vi öka den litterära
upplevelsen för målgruppen personer med demens och annan funktionsnedsättning inom
äldreomsorgen. Detta arbete sker i nära samarbete med biblioteket och boendena i
kommunen.
Under 2019 har SV haft en inspirationsdag på biblioteket i Högsby samt haft en kurs för
högläsare. Vi har även haft ett antal nätverksträffar för läsombuden och högläsarna.
Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Högsby kommun:
SV har genomfört en föreläsning allmänt om den nya tekniken (Greppa tekniken) för SPF i
Högsby, samt haft en iPhone och en Androidkurs för att öka den digitala kunskapen.
Även inom nätverket “Läslust hela livet” har vi börjat titta på olika digitala möjligheter för
högläsarna och läsombuden.
SV har också ett samarbete med biblioteket i Högsby, gällande föreläsningar i samband med
Digital Week mm.

Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang
och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Aktiviteter i Högsby kommun:
Under 2019 har våra cirkelledare erbjudits cirkelledarutbildning grund och fördjupning i
Kalmar län.
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Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Aktiviteter i Högsby kommun:
Som en del av vårt arbete med förnyelse har vi börjat med e-listor. Information och
genomförande kommer att intensifieras under kommande år. Några cirkelledare har även gjort
SVs introduktionskurs digitalt och vi ser fram emot 2020 då deltagare även kan gå
cirkelledarutbildingar digitalt.
Allmänmarknad
Aktiviteter i Högsby kommun:
Högsby kommun är inte så stor utan fokus ligger på att stödja den lokala
föreningsverksamheten. I studieprogrammet har vi erbjudit biodling och vävning. I samarbete
med Högsby bibliotek genomförs varje månad berättarkvällar för allmänheten.
SVs musikverksamhet
Aktiviteter i Högsby kommun:
Musik har erbjudits inom SPF Högsby, Högsby sockens hembygdsförening, Rudarevyn och
biblioteket i Högsby.
Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Högsby kommun:
SV har som tidigare nämnts ett projekt som heter ”Läslust hela livet”. Detta projekt har varit
mycket positivt och vi har haft en inspirationsdag, en cirkel på tre tillfällen och ett nätverk
som träffats regelbundet på biblioteket.
Verksamheten i siffror
Beskrivning
HÖGSBY
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

21
42
1

162
3209
11

938
42
2

Föreningar vi har samarbetat med i Högsby 2019:
Högsby kommunbibliotek
Högsby sockens Hembygdsförening
Högsbyortens biodlarförening
Kalmar läns hembygdsförbund
Ruda Teatersällskap, Rudisarna
SPF Seniorerna Högsby
Vävarna i Fågelfors
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Kalmar kommun
2019
Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
Under året 2019 har vi erbjudit alla föreningar vi har kontakt med “Ny kraft till Sveriges
eldsjälar” samt den digitala “Föreningsboxen”.
Samtliga cirkelledare har erbjudits cirkelledarutbildningar. Verksamhetsutvecklarna har inte
erbjudit någon gemensam inspirationsträff för SPF-föreningarna men vi har ett aktivt och nära
samarbete med föreningen. Vi fick önskemål från SPF Seniorerna att ha en utbildning om
Android/smartphone. Under hösten genomförde vi en halvdagskurs för cirkelledare och
kontaktpersoner inom SPF Seniorerna i Kalmar.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Under 2019 har SV erbjudit allmänheten studiecirklar och föreläsningar i trädgårdsdesign,
ekonomi, släktforskning, hälsa och hantverk.
Arbete med hembygdsföreningar och bygdegårdar har fortsatt mycket bra. Vi fortsätter
utveckla samarbetet. Under hösten besökte vi styrelsen för Åby hembygdsförening för att
prata om samarbetet och vad vi kan utveckla tillsammans. Tillsammans med Tvärskog
bygdegård hade vi en informationskväll där vi informerade om projektet “Läslust hela livet”,
målgruppen var personer som var intresserade att bli högläsare.
Vi har fortsatt samarbete med Träffpunkter och äldreomsorgen för att inkludera och göra
kulturen tillgänglig för fler.
Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
TIA-projektet Händernas Hus fortsatte projekttiden ut, dvs under hela 2019.
Vi har haft kontakt med verksamheten Integra för att vilka studiecirklar och aktiviteter som är
efterfrågad bland deltagare. Vi har även deltagit i Asylnätverket och Integrationsrådet.
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Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort
Genom högläsningscirklar arbetar vi för att ge alla tillgång till litteratur och
samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Antalet högläsare i
kommunen har ökat under 2019. I vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna
arvsfonden vill vi öka den litterära upplevelsen för målgruppen personer med demens och
annan funktionsnedsättning inom äldreomsorgen.
Vi har ett bra samarbete med föreningarna FUB, afasiföreningen, demensföreningen. Vi har
både genomfört studiecirklar och kulturarrangemang.
Vi har besökt Klippan som är en del av FUB. Under träffen pratade vi med medlemmar om
deras önskemål på aktiviteter. I samarbete med FUB har vi haft en teatergrupp och en
musikgrupp som är väldigt uppskattade.
Vi har fortsatt samarbete med Träffpunkter och äldreomsorgen för att inkludera och göra
kulturen tillgänglig för fler.
Via vårt studieprogram och hemsida har vi erbjudit och genomfört en kostnadsfri studiecirkel
som berör psykisk hälsa.

Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Vi har börjat informera om e-listor, SV:s digitala introduktion och de digitala verktyg som
cirkelledare kan använda sig av. Vi har haft föreläsningar i samarbete med Kalmar
Stadsbibliotek under All Digital Week.

Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang
och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Alla nya cirkelledare har fått en introduktion. Det har funnits möjlighet att få den digitalt.
Vi har erbjudit cirkelledare grund- och fortsättningsutbildning.
Alla cirkelledare har bjudits in till terminsavslutning för att visa uppskattning för deras
engagemang, samt skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte. Högläsarna har bjudits in till
nätverksträffar där de har kunnat dela erfarenheter och få boktips.
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Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Vi sökte projektmedel från Sparbankstiftelsen för att genomföra föreläsningar under
Prideveckan men fick avslag. Vi har sökt medel från Socialstyrelsen för att arbeta mot
ofrivillig ensamhet, men beslut kommer under 2020.
Allmänmarknad
Vi har arbetat för att hitta nya ämnen och cirkelledare för dessa. Två av nyheterna under 2019
var Gitarr för nybörjare och Sy om dina kläder. På allmänmarknaden hade vi en bredd av
ämnen: matlagning, målning, aktiekunskap, trädgård, hälsa, betonggjutning, navigation.
SVs musikverksamhet
Vi har ett bra samarbete med våra körer. Tre av dessa tillhör SPF Seniorerna och de har haft
studiecirklar samt kulturarrangemang i samband med sina föreningars medlemsträffar.
Uppdragsverksamhet och projekt
TIA-projektet Händernas hus genomfördes och avslutades under 2019. Vi har utvecklat
aktiviteterna i projektet och inte bara sytt kläder, som de gjorde från början. Vi har
introducerat lapptäcksteknik, tillverkning av korgar med huvudinriktning återanvändning av
textilier med olika kvaliteter. Aktiviteterna är en lärprocess i textilt hantverk liksom det
svenska språket.
 Vi har bjudit in extern kompetens så att deltagarna har kunnat testa olika tekniker i
textilt arbete, träffa nya människor, öva språket samt bygga kontaktnät.
 Vi har bjudit in en känd konstnär som har hållit i workshop i måleri då deltagarna
jobbade med tema frukt och färger. En mycket uppskattad workshop.
 Vi har haft workshop i makramé och övat i olika sorts texturer och garn där alla
deltagare gjorde fantastiska saker, inklusive de två deltagare som har grov
synnedsättning. De lyckades göra fina väskor och var mycket stolta över sina resultat.
 Vi har varit på studiebesök på restaurang Porten. Ett socialt företag som jobbar med
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna träffade restaurangens
grundare och informerades om verksamheten. Vi avslutade besöket med att äta lunch
tillsammans och smakade på olika vegetariska rätter. En mycket uppskattad aktivitet.
 Vi har besökt Länsmuseet och deras textilateljé. Deltagarna kunde se och uppleva hur
det är att sy t ex historiska dräkter. De var mycket nyfikna när de såg hur det går till att
sy så fantastiska saker. De ville gärna komma tillbaka och undrade om de kunde få
jobb där.
 Vi blev inbjudna att delta på stadsfesten i Kalmar i augusti 2019. Vi visade vad
deltagarna tillverkat samt erbjöd besökare att delta i olika workshops.
 Vi har också introducerat ”fri fredag” då de kan sy någonting till sig själva, eller sy om
egna kläder. Detta var ett uppskattat initiativ. Deltagarna hade stort behov av kläder.
Material fick de ta med sig hemifrån eller använda en del saker som projektet har fåt
som donation.
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Verksamheten i siffror
Beskrivning
KALMAR
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

175
300
61

1425
13235
1119

4570
300
828

Föreningar vi har samarbetat med i Kalmar kommun under 2019:
Afasiföreningen i Kalmar
Centerpartiet i Kalmar län
Demensföreningen i Kalmar
Hembygdsrådet i Kalmar kommun
Kalmar Läns Genealogiska Förening
Kalmarbygdens FUB
Kristdemokraterna, Kalmar
Liberalerna, Kalmar
Ljungby Hembygdsförening
Quastakören
Room2grow
SPF Seniorerna Kalmar
SPF Seniorerna Kalmardistriktet
SPF Seniorerna Lindsdal
SPF Seniorerna Ljungby-Mortorp
SPF Seniorerna Rockneby
SPF Seniorerna Södermöre
Fryshuset
Trädgårdsamatörerna Öland och sydöstra småland.
Åby Hembygdsförening
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Mönsterås kommun
2019
Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
SPF Seniorerna och SV har ett mycket gott och nära samarbete med tex cirklar i friskvård,
vävning, körsång, knyppling, litteratur, aktier, revy. Vid två tillfällen har SV presenterat sitt
program på SPF:s torsdagsträffar. Under den tiden då SPF:s revy spelades, kunde delar av
SPF:s verksamhet flytta in i SV:s lokaler. Under 2019 genomfördes också ett stort antal
kulturarrangemang och föreläsningar.
Flera av våra medlems- och samverkande organisationer har genomfört både cirklar och ett
flertal kulturarrangemang. Att ha en kontinuerlig kontakt med föreningarnas studieansvariga
är en viktig del i vårt arbete. Under 2019 besökte SV bl.a. Ålems hembygdsförenings styrelse
och berättade om nyheter.
Under 2019 ingick vi ett mycket lyckat samarbete med Astri & Evert Taubes vänner,
Östanhav.
Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen.
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
SV i Mönsterås har handikappanpassade lokaler med t.ex. dörröppnare och inga trappor,
vilket gör det lättare för personer med funktionshinder att kunna vistas i våra lokaler.
SV har också erbjudit alla Träffpunkter en gratis föreläsning om Renässansbröllop vilket
resulterade i tre föreläsningar. SV har haft en träff med aktivitetssamornarna och berättat om
projektet Läslust hela livet. Två nya högläsare har börjat läsa på Åshaga.
Vi har också startat ett språkcafé för en grupp nyanlända kvinnor.
Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
På våren 2019 genomfördes en orienterande kurs i Windows och Office som ett led i det
samarbete vi haft med kommunens integrationssamordnare. Cirkeln riktade sig till nyanlända
kvinnor för att de skulle öka sina chanser till anställning. I höstas började ny personal på
kommunen och de ville sätta sig in i arbetet innan de kunde komma med önskemål och behov.
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Dock kunde SV starta språkcafét med den grupp som tidigare nämnts och som ville lära sig
mer om samhället, kulturen och språket.
Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
2019 besökte SV ett möte med aktivitetssamordnarna från kommunens boende och
informerad om vårt projekt Läslust hela livet, samt om vad vi på SV kan erbjuda.
I vårt projekt ”Läslust hela livet” med medel från Allmänna arvsfonden vill vi öka den
litterära upplevelsen för målgruppen personer med demens och annan funktionsnedsättning
inom äldreomsorgen. Detta arbete sker i nära samarbete med biblioteket och boendena i
kommunen. Vi kommer att utveckla en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna. Vi har rekryterat två högläsare i Mönsterås kommun
under 2019.
SV har haft fyra cirklar som varit anpassade för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Det har varit två kurser i matlagning, som gett deltagarna en möjlighet att påverka sin vardag
och sitt välbefinnande. Vi har också haft två cirklar i friskvård och hälsa.
Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
Vi har börjat informera om e-listor, SV:s digitala introduktion och de digitala verktyg som
högläsarna kan använda sig av. Vi har upplåtit lokaler åt SPF när de haft in sina App-kurser
och hembygdsföreningarna då de haft kurs i webbverktyget Episerver. SV har också haft en
kurs i sociala medier för LRF.

Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang
och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
Vi har erbjudit våra cirkelledare cirkelledarutbildning grund och fördjupning i Kalmar län.
Vi har haft en cirkelledaravslutning per termin där vi uppmärksammat våra cirkelledare men
också passat på att informera om nyheter och ta upp viktiga frågor.
Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
I januari 2019 invigdes kommunens DigidelCenter i Mönsterås bibliotek och då var SV med.
Det har varit ett väldigt givande och inspirerande samarbete med kommunens projektledare.
Verksamhetsberättelse 2019 – Kommunala
SV Kalmar län

SV har medverkat med tre föreläsningar (om molntjänster, “greppa tekniken” och digitala
bilder), samt deltagit på en minimässa på biblioteket.
Allmänmarknad
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
Nyheter som Zumba, Från Rolf till Ramel med Mattias Enn, spanska för nybörjare, kurs i
konversationsengelska, gitarr - ackompanjera dig själv, Läslust hela livet.
Vi har också haft kurser i solenergi, iPhone, Hur hanterar jag mina bilder bättre, jägarskola,
biodling, silversmide, Yinyoga, Balansyoga, Yoga Vinyasa, släktforskning, akvarell, mat och
hälsa, Sashiko-Japanskt broderi.
SVs musikverksamhet
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
Ett år med mer musikverksamhet tack vare våra aktiva och duktiga musikföreningar och körer
i Mönsterås. Mönsterås Musikkår har haft ett flertal konserter och framträdanden under året.
Samma sak gäller Mönsterås Jazz och kammarmusikförening som har haft ett rikt och blandat
musikprogram. Vi är även väldigt glada för det nya samarbetet med Astri & Evert Taubes
vänner, Östanhav. Vi får inte heller glömma körerna Tatonia och SPF kören. SPF Seniorerna
har också haft musikarrangemang på några av sina torsdagsträffar. Två musikarrangemang
har också genomförts på Träffpunkten i Ålem. Ålems hembygdsförening har organiserat
konserter i Pataholm.
Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Mönsterås kommun:
Inom projektet “Värme & Ramar” som är ett samarbete mellan Mönsterås kommun, BVH och
SV så har vi genomfört sex stycken föräldracirklar/bokcirklar med böcker som tex.
“Potträning på 3 dagar”, “Hur låter bokstaven” och “Förstå ditt barns hjärna”. Detta projekt är
verkligen en fantastisk möjlighet för föräldrar att träffas, skapa en gemenskap och en trygghet
i föräldraskapet. SV har varit på familjecentralen och informerat om projektet vid fyra
tillfällen. Två i samband med vår cirkel Första hjälpen - HLR och två i samband med COPE
utbildning.
Projektet “Läslust hela livet” har redan nämnts. Det har som sagt resulterat i en cirkel och två
nya högläsare i Mönsterås. Våra högläsare har fått ett väldigt fint bemötande och
välkomnande av personalen på boendet vilket har varit mycket uppskattat.
Verksamheten i siffror
Beskrivning
MÖNSTERÅS
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet
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SlutArr

SlutDelt

SlutTim

83
111
19

682
9165
214

2218
111
89

Föreningar vi har jobba med i Mönsterås kommun under 2019
Astri & Evert Taubes vänner, Östanhav
Centerkretsen Mönsterås
Klosterruin Kronobäcks vänner
Mönsterås Jazz & kammarmusikförening
Mönsterås Kommun
Mönsterås Kommun c/o Bun
Mönsterås kommunbibliotek
Mönsterås Musikkår
Mönsterås Ålems biodlarförening
Pataholms Folkdansgille
SPF Seniorerna Mönsterås
Stranda Hembygdsförening
Stranda trädgårdssällskap
Tatonia kören
Ålems hembygdsförening
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Mörbylånga kommun
2019

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling
Aktiviteter i Mörbylånga kommun:


Vi har erbjudit verksamhet och pedagogiskt stöd för grund-medlems och samverkande
organisationer samt övriga lokala föreningar och grupper.



Upprätthållit och utvecklat samarbete med SPF avdelningar SPF Seniorerna Solvända och
Sydölanda i Mörbylånga kommun med mål att utveckla och inventera medlemmarnas behov och
intresse.

I Mörbylånga kommun har vi, under 2019 jobbat vidare med att:



Utvecklat och ökat samarbetet med våra föreningar i form studiecirklar, annan folkbildning
och kulturarrangemang.



SPF Solvända är förening med välplanerad verksamhet tex. seniorboende, hantverk olika
former, språk, engelska konversation, målning, dans, släktforskning, lantbruksutveckling, läs,
lär och res, körsång, vävning, hantverkscirklar, Ölands dialekter, yoga, friskvård, språkkurser,
matlagning, telefonicirklar, datacirklar, litteraturcirklar, miljöcirklar m.m. SPF Seniorerna
Sålvända är ett solklart exempel på ett givande och utvecklande samarbete med SV.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Mörbylånga kommun:




Erbjudit cirkelledare utbildning med olika kunskap och bakgrund för att för att förena
människor utifrån intresse.
Utvecklat verksamhet i form av kamratcirklar, kultur och annan folkbildning för att
möjliggöra fysiska träffar och upplevelse och utveckling för alla målgrupper.
Göra folkbildningen tillgänglig för målgruppen genom att SV genomför studiecirklar i
högläsning, tovning, keramik och målning samt kultur på boendena i Mörbylånga kommun.
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Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Mörbylånga kommun:


Vi har erbjudit utbildning till cirkelledare med annan bakgrund för att för att förena människor
utifrån intresse

.
Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i stort
Aktiviteter i Mörbylånga kommun:






Detta har vi jobbat med under 2019: genom Allmänna arvsfonden vill vi öka den litterära
upplevelsen för målgruppen personer med demens och annan funktionsnedsättning inom
äldreomsorgen. Detta arbete sker i nära samarbete med biblioteket och boendena i kommunen.
Vi har utvecklat en digital kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling för
högläsarna. Högläsning har vi på Apelvägen Färjestaden och Syrenen Degerhamn.
Utvecklat samarbete med FRISAM.
Utbildat och stimulerat läsombud och frivilliga högläsare för att skapa berikande
läsupplevelser för personer på äldreboenden och inom omsorgen.

Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen och
utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Mörbylångakommun:


Vi har gjort en nulägesanalys för att erbjuda till cirkelledare kompetensutveckling inom
digitala områden allt för att vidare motverka digitala klyftor.



Vi har erbjudit alla cirkelledare i Mörbylånga att istället för papperslistor använda E-listor.



Vi har erbjudit studiecirklar och föreläsningar som motverkar digitala klyftor.

Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang och
lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten.
Aktiviteter i Mörbylånga kommun:


Vi har informerat våra cirkelledare om den digitala kunskapsbanken Learnify



Vi har introducerat och uppmana ledare att övergå till E-listor.

Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Aktiviteter i Mörbylånga kommun:


Vi har utvecklat samarbete med föreningar och dubblat verksamhetsvolymen.
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Allmänmarknad
Aktiviteter i Mörbylånga kommun:



SV har erbjudit cirklar på allmänmarknaden med inriktningen Motorsågskörkort samt olika
hantverk.
Genom annonser i Ölandsbladet har vi marknadsfört utbudet på allmänmarknaden. Vi har även
varit aktiva på sociala medier för att sprida våra cirklar i kommunen.

Verksamheten i siffror
Beskrivning
MÖRBYLÅNGA
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

111
116
31

1000
5737
475

4048
116
400

Föreningar vi har jobbat med i Mörbylånga kommun under 2019
Bokbindarsällskap Kalmar-Öland
Glömminge hembygdsförening
Jazzakademi Södra Öland
Sandby-Gårdby hembygdsförening
SPF Seniorerna Solvändan Färjestaden
SPF Seniorerna Sydöland
Torslunda Hembygdsförening
Norra och Södra Möckleby
Hembygdsförening
Mörbylånga Hembygdsförening
Frisam - Mörbylånga
Biblioteket Färjestaden
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Nybro kommun
2019
Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling
Aktiviteter i Nybro kommun:
Under året 2019 har vi erbjudit LRF-avdelningarna samarbete med oss.
Via mailutskick har vi också delgivit alla föreningar vi har kontakt med “Ny kraft till Sveriges
eldsjälar” samt den digitala “Föreningsboxen”.
Samtliga cirkelledare har erbjudits cirkelledarutbildningen. Verksamhetsutvecklarna har inte erbjudit
någon gemensam inspirationsträff för SPF-föreningarna, men har ett nära och aktivt samarbete med
föreningen.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Nybro kommun:
Under 2019 har SV erbjudit allmänheten stick- och virkcafé samt porslinsmålning som är öppet och
välkomnande för alla.
Arbetet med bygdegårdar och hembygdsföreningar har fortsatt mycket bra. Vi samarbetar med
flertalet och de har många aktiviteter och cirklar.
Vi har fortsatt samarbete med mötesplatser och allaktivitetshus för att inkludera och ta kulturen till
personen.
Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Nybro kommun:
Vi har erbjudit kommunen “Folkbildning - en möjlighet för dig” samt HLR-kurser i samarbete med
Röda Korset.
SV har också erbjudit olika former av språkstödskurser för arabisktalande kvinnor som tränar svenska
samt tyskar som är bosatta i Sverige och behöver träna svenska.
Vi har under året haft en mötesplats öppen i Orrefors på asylboendet som Migrationsverket har drivit.
Mötesplatsen har bemannats med två cirkelledare som hittat på aktiviteter minst två gånger i veckan
för de som bor på asylboendet och i omkringliggande lägenheter.
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Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i stort
Aktiviteter i Nybro kommun:
Vi har ett stort utbud av folkbildningsverksamhet på samtliga träffpunkter i kommunen. Vi erbjuder
även daglig verksamhet två tillfällen varje vecka för målgruppen pensionerade personer med blandade
funktionsnedsättning.
”Läslust hela livet” finns representerat på flertalet boenden och träffpunkter i kommunen och är
mycket uppskattat. Aktiviteten når många deltagare och ger ett mervärde för denna målgrupp.
Samarbetet med föreningen SyskonSpöket är under utveckling.
SV har under 2019 även erbjudit olika former av verksamhet i samarbete med anhörig- och
demensföreningen.
Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen och
utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Nybro kommun:
Samtliga högläsare i kommunen har tillgång till Läslust hela livets hemsida där de hittar information
och inspiration. Studiecirklar i Learnify, den digitala plattformen för projektet, startar under våren
2020.
Samtliga cirkelledare har bjudits in till information kring E-lista samt har tillgång till
introduktionsfilmer på nätet.
Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang och
lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Aktiviteter i Nybro kommun:
Under 2020 har flertalet nya cirkelledare tillkommit och därmed har vi bedrivit verksamhet och nått
deltagare vi tidigare inte mött. Exempel på detta är genom våra lunchscener i samarbete med Café hos
Oss.
Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Aktiviteter i Nybro kommun:
Under 2019 har vi inte sökt några projektmedel, men tycker ändå att vi har nått flertalet nya
målgrupper.
Vi anser att vi uppfyllt målet att snabbt och effektivt möta kommuninvånarnas förfrågningar. Exempel
på detta är studiecirkel i franska samt yoga för barn och vuxen. Båda dessa finns idag i vårt utbud till
allmänheten.
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Allmänmarknad
Aktiviteter i Nybro kommun:
Vi är galet stolta över det studieprogram som vi ger ut två gånger om året i Nybro kommun. Det
skickas till alla hushåll i kommunen. Vi erbjuder där ett brett utbud på allmänmarknaden t.ex.
motorsågskurs, jägarskola, lappteknik, fönsterrenovering samt aktiekunskap. Vi jobbar aktivt med att
hitta nya cirkelledare med hög kvalité.
Vi kvalitetssäkrar våra ledare genom vår interna utbildning/fortbildning.
SVs musikverksamhet
Aktiviteter i Nybro kommun:
I samarbete med Fryshuset har vi gett flertalet konserter samt möjlighet att själv musicera på “öppen
scen”. Vi erbjuder linedance i såväl kamratcirkel som på allmänmarknaden. Dessutom ger vi
musikunderhållning vid flertalet boenden och träffpunkter.






Utveckla samarbetet med körgrupperna i kommunen
Samarbeta med Fryshuset i konserter och öppen scen
Bibehålla samarbetet med de lokala banden vi har i Nybro kommun
Dragspelsföreningen använder våra lokaler för att spela
Linedance erbjuds både som kamratcirkel och genom allmänmarknad

Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Nybro kommun:
Projektet ”Läslust hela livet” är inne på år två. Varje termin genomför vi två verksamhetsträffar per
kommun där vi träffar högläsarna tillsammans med representant från biblioteket. Högläsningen är
mycket uppskattad på äldreboenden och träffpunkter och vi har ett fint samarbete med personal och
aktivitetsledare.
Verksamheten i siffror

Beskrivning
NYBRO
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

247
461
93

1889
17246
961

7198
461
476
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Föreningar vi har jobbat med under 2019:
Aktiespararna
Ateljéhus Pukeberg
FN-föreningen Nybro
Fryshuset
Hälleberga LRF-avdelning
Hälleberga biodlarförening
Kalmar läns Hemslöjd
Kristvalla LRF-avdelning
Lappteknik Vildrosorna
Lilla Orkestern
Lingonkransen
Madesjö-Kristvalla-Örsjö Hembygdsförening
Natur- & Kulturguider i Glasriket
Nybro Demens- och Anhörigförening
Nybro Dragspelsklubb
Nybro Kommun
Nybro kyrliga samfällighet
Nybro målargrupp
Nybro Trädgårdsförening
Nybrobygdens Spelmän
Nybroortens Biodlare
Röda korset
SPF Seniorerna Nybro
St Sigfrids Byalag
St Sigfrids Hembygdsförening
Svenska och tyska vänner
SyskonSpöket!
Trädgårdsamatörerna Öland och sydöstra Småland
Villaägarna i Glasriket
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Oskarshamn kommun
2019
Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling
Aktiviteter i Oskarshamn kommun:
Utöka samarbetet med LRF, Centerpartiet, Liberalerna, SPF samt Hembygdsföreningen. Hjälpa
föreningarna att hitta bra verksamhet, visa bra exempel från andra föreningar.
Vi kommer att arrangera föreningsträffar med erbjudande om cirklar i bl.a. föreningsutveckling,
Digitala Föreningsboxen, cirkelledarutbildningar m.m.
Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Oskarshamn kommun:
Vi vill erbjuda våra bra lokaler till invånarna i Oskarshamns kommun för att delta i en aktivitet eller
anordna egna träffar.
Att tillsammans med kommunens aktivitetssamordnare erbjuda bra verksamhet på Träffpunkterna.
Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Oskarshamns kommun:
Vi har erbjudit SVs lokaler till personer med en annan etnisk bakgrund för att ha möjlighet att
utvecklas som individ.
Vi har jobbat med kommunens integrationsenhet för att informera om och erbjuda vår verksamhet.
Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i stort
Aktiviteter i Oskarshamns kommun:
Att bjuda in aktivitetssamordnare från kommunens boenden och tillsammans med SV Västervik
informera vad vi från SV Kalmar län kan erbjuda.
I vårt projekt ”Läslust hela livet” med medel från Allmänna arvsfonden vill vi öka den litterära
upplevelsen för målgruppen personer med demens och annan funktionsnedsättning inom
äldreomsorgen. Detta arbete sker i nära samarbete med biblioteket och boendena i kommunen. Vi
kommer att utveckla en digital kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling för högläsarna.
Vi hoppas att kunna rekrytera högläsare i Oskarshamns kommun under 2019.
Fortsätta och vidareutveckla vårt samarbete med Fibromyalgiföreningen i Oskarshamn.
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Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang och
lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Aktiviteter i Oskarshamns kommun:
Vi har erbjudit cirkelledarutbildning grund och fördjupning till alla cirkelledare.
Allmänmarknad
Aktiviteter i Oskarshamns kommun:
Arbeta med att öka antalet cirklar i skog, jakt och trädgård.
Exempelvis; Viltstyckning, Förarintyg, Jägarskolan, Trädgårdsbeskärning,
Försöka att få till en lokal för att starta upp keramik cirklar igen.
Fortsätta att erbjuda språk, släktforskning, motorsågskörkort, röjsågskörkort, navigation förarintyg och
kustskepparexamen
SVs musikverksamhet
Aktiviteter i Oskarshamns kommun:
Vi har erbjudit Kulturarrangemang tillsammans med våra samarbetspartners, som exempel kan du se
samarbete vi har med våra bygdegårdar i kommunen och SPF seniorerna.
Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Oskarshamns kommun:
Fortsätta arbetet med Leader-projektet Kristdala- och Bockarabygden 2.0. Under året har det hänt
mycket i detta projektet som SV äger som kommer att gynna Kristdala och Bockarabygden.
Verksamhet i siffror
Beskrivning
OSKARSHAMN
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

68
110
11

599
4759
231

2027
110
63

Föreningar vi har jobbat med i Oskarshamns kommun 2019:
Centerns kommunkrets, Oskarshamn
Döderhultsortens biodlarförening
Oskarshamns Fibrogrupp
Oskarshamns Församling, Svenska Kyrkan
Pelargon Oscar
Psykmottagningen
RevyGruppen Stormhattarna
SPF Seniorerna Bockara
Spf Seniorerna Oskarshamn
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Tjuståsa Byalag
Trädgårdsföreningen i Oskarshamn
Ängenäs landskapsvård
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Torsås kommun
2019
Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
Aktiviteter i Torsås kommun:
Under året 2019 har vi erbjudit LRF-avdelningen samarbete med oss. Via mailutskick har vi
också erbjudit alla föreningar vi har kontakt med “Ny kraft till Sveriges eldsjälar” samt den
digitala “Föreningsboxen”.
Samtliga cirkelledare har erbjudits cirkelledarutbildningar. Verksamhetsutvecklarna har inte
erbjudit någon gemensam inspirationsträff för SPF-föreningarna men vi har ett aktivt och nära
samarbete med föreningen.
Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Torsås kommun:
Under 2019 har SV erbjudit allmänheten körsång, olika former av it-cirklar samt skrivarkurs.
Vi har också erbjudit föreläsning om inflammationsdämpande kost samt kurs i medicinsk
yoga.
Arbete med bygdegårdar och hembygdsföreningar har fortsatt mycket bra. Vi fortsätter
utveckla samarbetet.
Vi har fortsatt samarbete med mötesplatser och allaktivitetshus för att inkludera och ta
kulturen till personen.
Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter Torsås kommun:
SV har erbjudit kommunen “Folkbildning en möjlighet för dig” samt HLR-kurser i samarbete
med Röda Korset, riktat målgruppen integration.
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Fortsätta samarbetet med kommunens träffpunkter/mötesplatser/boende göra
kulturen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
Genom högläsningscirklar arbetar vi för att ge alla tillgång till litteratur och
samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Antalet högläsare i
kommunen har ökat under 2019. I vårt projekt ”Läslust hela livet” med medel från Allmänna
arvsfonden vill vi öka den litterära upplevelsen för målgruppen personer med demens och
annan funktionsnedsättning inom äldreomsorgen.
Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Samtliga högläsare i kommunen har tillgång till Läslust hela livets hemsida där de hittar
information och inspiration. Studiecirklar i Leranify, den digitala plattformen för projektet,
startar våren 2020.
Samtliga cirkelledare har bjudits in till information kring E-lista samt har tillgång till
introduktionsfilmer på nätet.

Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang
och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Aktiviteter i Torsås kommun:
Under 2019 har vi erbjudit cirkelledarna i kommunen ett flertal träffar via nätverk och/eller
cirkelledaravslutningar där vi haft olika teman så som E-lista, bemötande och SVs
värdegrund. Detta anser vi stärka cirkelledarnas kompetens och utveckla verksamheten.
Allmänmarknad
SV har erbjudit olika former av IT-cirklar, medicinsk yoga samt motorsågskörkort. Vi har
även erbjudit föreläsningar om inflammationsdämpande kost och genussmart föräldraskap.
SVs musikverksamhet
Vi har fortsatt vårt samarbete med kören “Svart på vitt” samt SPF-kören.
Uppdragsverksamhet och projekt
Projektet “Läslust hela livet” är inne på år två. Varje termin genomför vi två
verksamhetsträffar per kommun där vi träffar högläsarna med representant från biblioteket.
Högläsningen är mycket uppskattad på äldreboenden och träffpunkter och vi har ett fint
samarbete med personal och aktivitetsledare.
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Verksamheten i siffror
Beskrivning
TORSÅS
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

42
78
4

398
3877
49

906
78
11

Föreningar vi jobbat tillsammans med under 2019:
Slätafly Byalag
SPF Seniorerna Söderåkra - Bergkvara
Torsås Demensförening
Torsås bygdegårdsförening
LRF
Hemslöjden Kalmar län
Trädgårdsamatörerna
Kalmar läns genealogiska förening
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Studieförbundet Vuxenskolan i

Vimmerby kommun
2019

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
Aktiviteter i Vimmerby kommun:





Vi har erbjudit verksamhet och pedagogiskt stöd för grund-medlems och samverkande
organisationer samt övriga lokala föreningar och grupper.
Utvecklat det goda samarbetet med SPF Seniorerna Vimmerby.
Vi har skrivit samarbetsavtal med ett par nya föreningar.
Tillsammans med SPF-föreningen har vi startat upp en cirkel Tillsammans mot
ensamheten.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Vimmerby kommun:



Inom projektet ”Läslust hela livet” har vi ökat vår verksamhet ute på boenden.
Vi har startat upp flera cirklar med personer som har en psykisk funktionsnedsättning.

Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Vimmerby kommun:



Kvinnokafé för nyanlända svenskar i Storebro
Studiecirkel i Svenska för syrier i Vimmerby

Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort
Aktiviteter i Vimmerby kommun:




Genom högläsningscirklar arbetar vi för att ge alla tillgång till litteratur och
samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Antalet högläsare
i kommunen har ökat under 2019. I vårt projekt ”Läslust hela livet” med medel från
Allmänna arvsfonden vill vi öka den litterära upplevelsen för målgruppen per
äldreomsorgen.
Kulturarrangemang på träffpunkter, äldreboenden, demensboenden och psykboenden.
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Samarbete med kommunens aktivitetssamordnare inom personer med demens och
annan funktionsnedsättning.
Cirklar för psykiskt funktionsnedsatta.

Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Vimmerby kommun:


Vi har under året haft flera studiecirklar i telefon/surfplatta/dator.

Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang
och lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
Aktiviteter i Vimmerby kommun:




Erbjudit cirkelledarutbildningar grund och fördjupning för alla våra cirkelledare.
Cirkelledarträffar framförallt med SPF.
Nätverksträffar med högläsarna.

Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Aktiviteter i Vimmerby kommun:


Vi har under året informerat och utbildat våra cirkelledare i att använda våra digitala
verktyg för registrering av vår verksamhet

Allmänmarknad
Aktiviteter i Vimmerby kommun:
Vi är galet stolta över att SV två gånger varje år ger ut ett så fint studieprogram i Vimmerby
kommun.













Tyska för nybörjare
Gitarrkurs
Trädgårddesign
Trädbeskärning
Vegetarisk matlagning
Stickcafé
Motorsågskörkort
Röjsågskörkort
Munspel
Lär dig mjölksyra grönsaker
Odla hållbart
Tovning från ull till färdig produkt

SVs musikverksamhet
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Aktiviteter i Vimmerby kommun:






Kulturarrangemang både egna och med samverkansparter
Kulturkvällar vid Warmbadhuset,
Allsångskväll i Storebro
Folkdans
Linedance

Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Vimmerby kommun:
Projektet Läslust hela livet är inne på år två. Varje termin genomför vi två verksamhetsträffar
per kommun där vi träffar högläsarna tillsammans med representant från biblioteket.
Högläsningen är mycket uppskattad på äldreboenden och träffpunkter och vi har ett fint
samarbete med personal och aktivitetsledare.
Volymmål i kommunen
Beskrivning
VIMMERBY
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan
folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

100
120
20

894
8055
533

2314
120
146

Föreningar vi jobbat tillsammans med i Vimmerby kommun 2019:













SPF Seniorerna Vimmerby
Föreningen Norden
Körsbärskullens ekonomiska förening
DIS Småland
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
LRF
Biodlarna
Hembygdsföreningarna
FUB
Storebro IF

Verksamhetsberättelse 2019 – Kommunala
SV Kalmar län

Studieförbundet Vuxenskolan i

Västervik kommun
2019

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets
utveckling
Aktiviteter i Västerviks kommun:
Vi har under 2019 ökat rejält i Västervikskommun med våra timmar. En av förklaringarna är
att många föreningar har valt att samarbeta med oss. Detta tror vi bl.a. beror på att vi finns i
Västervik med både personal och möjlighet till att låna lokaler.
Inbjudan till föreningarna, info föreningsboxen, vad vi kan erbjuda.
Vi träffar våra föreningar ofta. Skriver samarbetsavtal med syfte att säkerställa kvaliteten i
föreningarnas verksamhet.

Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för människor som idag har
begränsade möjligheter att delta i folkbildningen
Aktiviteter i Västerviks kommun:
Här kommer nästa förklaring till att SV ökat stort i Västerviks kommun. Vi har en stor
verksamhet på de äldreboenden som finns i kommunen. Verksamheten består exempelvis i
högläsning, musik eller andra aktiviteter på äldreboenden och träffpunkter och dagcenter.

Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering och etablering
Aktiviteter i Västerviks kommun:
Vi har en omfattande verksamhet inom integrationen i kommunen. Vi genomför exempelvis
Språkcafé, körsång, svenska, arabiska, hantverk och teater. Vi har både samarbete med
föreningar och så har vi ideellt arbetande människor som har en cirkel i något ämne som
erbjuds till målgruppen.
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Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det egna livet och samhället i
stort
Aktiviteter i Västerviks kommun:
Studiecirklar och kulturarrangemang på äldreboenden, dagcenter, träffpunkter i Västervik och
Gamleby, samt alla boenden runt om i kommunen.
Samarbete med spira och spectra, dagverksamhet för personer med blandade funktionshinder.
Samarbete med kommunens aktivitetssamordnare.
Cirklar i samarbete med demensföreningen, högläsning samt anhörigcirklar.
Cirkel med Afasiföreningen.
Verksamhet med Fibromyalgiföreningen.
Verksamhet med Parkinson-föreningen.
Verksamhet med FUB.
Genom högläsningscirklar arbetar vi för att ge alla tillgång till litteratur och
samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Detta arbete sker i nära
samarbete med biblioteken och boendena i kommunen. I vårt projekt ”Läslust hela livet” med
medel från Allmänna arvsfonden vill vi öka den litterära upplevelsen för målgruppen personer
med demens och annan funktionsnedsättning inom äldreomsorgen. Vi kommer att utveckla en
digital kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling för högläsarna. Vi hoppas att
kunna rekrytera fler högläsare i Västerviks kommun under 2020.

Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning
Aktiviteter i Västerviks kommun:
Vi ser det som en stor roll för oss på SV att hjälpa människor in i den digitala världen. Vi har i
Västerviks kommun genomfört cirklar inom
Mobil/surfplatta





Grundkurs data
Införa E-listor
Mobil
Surfplatta
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Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas kompetens, engagemang och
lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten

Aktiviteter i Västerviks kommun:
Vi har genomfört vanliga Cirkelledarutbildningar riktade till alla cirkelledare.
Vi har välkomna alla cirkelledare till cirkelledarträffar vår och höst.
Vi har haft träff för läsombuden, de som är högläsare på våra äldreboenden.
Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation och förnyelse
Aktiviteter i Västerviks kommun:
Vi är alltid öppna och välkomnande för nya aktiviteter.
Under 2019 har vi inlett samarbete med två dagcenter till i Västerviks kommun där vi ska
starta studiecirklar och att erbjuda musik.
Hallingebergs teater ska vi hjälpa att utveckla sin digitala verksamhet och fortsätta
samarbetet med.
Utbildat cirkelledare i att använda E-listor.
Allmänmarknad
Vi jobbar för att ha ett attraktivt och tilltalande utbud på allmänmarkanden i
Västervikskommun. Vi har via vår hemsida eller i studieprogram under 2019 erbjudit kurser
inom:
Trädgård
Trädbeskärning – sticklingar och sådd
Keramik vuxna
Keramik barn/föräldrar
Akvarell vuxna
Akvarell barn/föräldrar
Akvarell/akryl
Knyppling
Bildväv
Tovning
Ullbroderi
Porslinsmålning
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Glasmålning
Yoga
Jägarskolan
Jaktledarutbildning
Italienska inför resan
Spanska inför resan
Mobiltelefon/surfplatta
Data grund
Släktforskning
Motorsågskörkort
Röjsågskörkort
Kalligrafi
Vävning
Biodling
Föreläsningar
SVs musikverksamhet
Aktiviteter i Västerviks kommun:
Vi anser att musik är viktigt för invånarna i Västervikskommun. Alla måste på sitt sätt få
möjlighet att odla och uttrycka sitt musikintresse. Det kan inte vara avgörande vart du bor, hur
gammal du är eller vilken musik du gillar. Alla ska ha samma möjlighet till musikaliska
uttryck. Här kan ni se vad vi jobbar med inom musiken i Västerviks kommun:
Musikband/grupper
Folkdans, gilledans, linedance
Körsång
Durspel
Cittra
Allsång
Uppdragsverksamhet och projekt
Aktiviteter i Västerviks kommun:
Vi har under 2019 avslutat ett TIA projekt. Det syftade till att skapa samarbeten mellan
föreningslivet och asylsökande. Detta arbete har delvis fortsatt och finns beskrivet längre upp
i text.
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Vi har under 2019 var it med i SVs Läslust-projekt. I Västervikskommun finns vi på flera
äldreboenden med verksamhet. Vi vill gärna komma ut på fler boenden och vi kommer under
2020 att utbilda fler högläsare.
Verksamheten i siffror
Beskrivning
VÄSTERVIK
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet

SlutArr

SlutDelt

SlutTim

244
456
40

1868
15039
469

8898
456
503

Föreningar vi samarbetat med i Västervikskommun 2019
FUB i Västervik och Tjust
Föreningar i Tjust
Föreningen Norden Västervik
Gamleby centrumförening
Hembygdsföreningen i Västra ED
Loftahammars Hembygdsförening
Norra kalmar läns afasiförening
Parkinssonföreningen Västervik
SPF Seniorerna Hjortedbygden
SPF Seniorerna Västervik
SPF Seniorerna i Tjust
Tjustbygdens konstgrupp
Trädgårdsamatörerna Nordöstra Småland
Törnsfalls Hembygdsförening
Villaägarna Västervik
Västerviks demensförening
Fibromyalgi föreningen
Överums fritidsgård
Biodlarna
Tjust släktforskarförening
Bygdegårdarna
Södra
Smultronboda
Hallingebergs Teater
LRF
Hemslöjden
Föreningar i Tjust (Marsbäcken)
Cittrorna i Tjust
Durspelssmederna
Garpedansarna
Hallingebergs Dansgille
Tjust spelmanslag
Bibliotekets vänner
Västerviks Kommun, Fia
Västerviks Kommun, Vapengränd
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