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Inledning
SV Kalmar län har en regionalverksamhetsplan där du på ett djupare plan kan läsa och förstå hur
vi tänker i olika prioriteringar och frågor. I denna verksamhetsplan kan du läsa om de speciella
satsningar som vi planerar att göra i just din kommun.
SV Kalmar län är stolta över att kunna ha 7 bemannade kontor med verksamhetslokaler i länet.
På alla kontoren arbetar Verksamhetsutvecklare med ansvar för sina kommuner. I de kommuner
där vi inte har kontor hyr vi lokaler som finns i kommunen, det kan exempelvis vara i
Bygdegårdar, på bibliotek eller träffpunkter som finns i kommunen.
Vi har bemannade kontor i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Mönsterås, Borgholm, Kalmar
och Nybro.
Hart du en idé på ett samarbete som du vill att vi ska inleda, tveka aldrig att höra av dig till oss på
SV Kalmar län. Hur vill du att SV Kalmar län ska fördjupa och intensifiera folkbildningen i din
kommun? Vi längtar efter att ditt samtal ska komma till oss!
SV Kalmar län prioriterar att nå ut till så många människor som möjligt i din kommun. Vi tycker
att ju fler människor som nås av folkbildning ju bättre har vi använt de kommunala medel som vi
får av er för vår verksamhet. Därför kan du i din kommun se både hur många deltagare och unika
deltagare SV har som mål att få i din kommun. Unik deltagare är varje person en gång om året i
studiecirkel och en gång om året i annan folkbildning.
Jag hoppas att du med denna lilla inledning blir nyfiken och vill läsa mer om vad SV tänker jobba
med i din kommun under år 2020.
Vill du veta mer om verksamheten i din kommun är du välkommen att kontakta den lokala
verksamhetsutvecklaren. Kontaktuppgifter hittar du på SVs hemsida sv.se/kalmarlan.
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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.

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.
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Borgholm
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att…
Bjuda in minst 2 föreningar utan samarbetsavtal för tre utbildningskvällar i styrelsekunskap.
Bjuda in Ölandsbiodlare förening för en föreläsning om “Bin och människor”.
Bibehålla goda kontakter med Hembygdsföreningar.
Erbjuda cirkelledare utbildning på grund och fortsättning nivå.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer SV att…
Genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna. Vi kommer under 2020 fortsätta inspirera och utbilda
högläsare i Borgholms kommun.
I Borgholms kommun kommer att starta cirklar i högläsning på äldre boende Strömgården,
Ekbacke och Sjukhemmet 1-4.
Vi kommer att jobba med grupper som har inte kommer ut på arbetsmarknad p g a psykisk
ohälsa.
Kvinnor i målgrupp invandrare kommer att erbjudas utbildning i svenska och samhällsfrågor
med fokus för att stärka sin roll som föräldrar och att få på ett bättre sätt stötta och kunna
hjälpa sina barn med läxor.
Vi kommer att erbjuda SPF föraningar hjälp med att starta studiecirklar “Tillsammans mot
ensamhet”.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
Vi kommer att aktivt jobba med hållbarhet. Miljötänkande är självklara val för oss.
2020 kommer SV att använda E-lista till cirkelledare som standard.
2020 kommer SV att erbjuda e-faktura till deltagare
2020 kommer SV påvisa närheten till stationen och kollektivtrafiken, påminna om
samåkning efter första-träffen där kontaktuppgifter kan utbytas.
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4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att…
Vi kommer att lägga fokus på digital marknadsföring. Utbilda och uppmuntra cirkelledare att
använda e-listor som självklart val.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att…
Vi kommer att lägga fokus på digital marknadsföring. Utbilda och uppmuntra cirkelledare att
använda e-listor som självklart val.
Genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.
















Spf Seniorerna Solvända
Spf Seniorerna Nordöland
Proximus teater förening
Blådårar
Chorus Mixtus
Missljudet
Ölandsallmogedansare
Ölandsbiodlare
Ölandsguiderrna
Bosams Kooperativa Hyresrättsförening
Böda hembygdsförening
Föra hembygdsförening
Borgholms stad minnes förening
Löt hembygdsförening
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Runstens hembygdsförening
Högsby hembygdsförening
Intresseföreningar
Hantverksföreningar
Ölandsdemensförening
Järnålders förening Skäftekärr

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirkla 3700 studietimmar
Annan Folkbildning 100 studietimmar
Kultur 180 stycken
Deltagare 950 personer
Unika deltagare 350 personer
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Emmaboda
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att erbjuda föreningsutbildningar kring materialet “Ny kraft till Sveriges
eldsjälar” i digital form men även som folder. I foldern presenteras utbildningarna lättläst
och konkret för att underlätta översynen av vårt stora utbud.

2020 kommer SV att erbjuda föreningar utbildningar i digitala mötesrum i syfte att öka
flexibiliteten och tillgängligheten för föreningens medlemmar och deltagare.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer SV att erbjuda kurser för barn/vuxna, exempelvis Yoga och exprimentklubb,
där barn och vuxna tillsammans deltar i aktiviteten.
2020 kommer SV att påbörja ett treårigt projekt kring “Händernas Hus” med placering i
Emmaboda. Detta projekt vänder sig till nyanlända som står utanför arbetsmarknaden.
2020 kommer SV att i samarbete med nya familjecentralen erbjuda bokcirklar till föräldrar
inom öppen förskola (nyblivna föräldrar) men erbjudandet kommer även gå ut till föräldrar
vid kommunens alla förskolor och skolor. Detta sker i samband med föräldramöten via
representanter från socialförvaltningen.
2020 kommer SV att erbjuda högläsning till människor med demenssjukdom via projektet
“Läslust hela livet”. Härmed når vi många människor som annars inte är naturliga deltagare i
folkbildningens aktiviteter samt samverkar med såväl kommunen som med ideella ledare.
Genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna.
2020 kommer SV att erbjuda asylsökande att delta i Svenska från dag 1 samt vardagssvenska.
2020 kommer SV fortsätta utveckla samarbeten med boenden och träffpunkter för
funktionsnedsatta.
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3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att erbjuda hembygdsgårdsföreningar och bygdegårdsföreningar
utbildning utifrån materialet “Hållbara tillsammans” för att stärka föreningarna i deras
hållbarhetsutveckling.
2020 kommer SV att erbjuda allmänheten kamratcirklar kring materialet “hållbara
tillsammans” Detta marknadsför vi i studieprogrammet och tillägnar
familjer/kompisgäng/grannar/arbetskamrater.
2020 kommer SV att använda E-lista till cirkelledare som standard.
2020 kommer SV att erbjuda e-faktura till deltagare.
2020 kommer SV påvisa närheten till stationen och kollektivtrafiken, påminna om
samåkning efter första-träffen där kontaktuppgifter kan utbytas.
2020 kommer SV upprätta och utveckla kontakt med Emmaboda kommuns tjänstemän vid
kommunkontoret som har ansvar för hållbarhetsfrågor och tillsammans utveckla samarbeten
kring dessa frågor.

4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV använda E-lista till cirkelledare som standard.
2020 kommer SV erbjuda e-faktura till deltagare.
2020 kommer SV att erbjuda föreningar utbildningar i digitala mötesrum i syfte att öka
flexibiliteten och tillgängligheten för föreningens medlemmar och deltagare.
2020 kommer SV erbjuda kurs för allmänheten i digitalisering, t ex sociala medier, biljettköp
m.m.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att erbjuda cirkelledarutbildning till alla våra cirkelledare
 Att utbilda SV personal i E-listor, digitala rum
 Att utbilda föreningar i digitala mötesplatser

Föreningar vi samarbetar med
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SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.























Allaktivitetshuset LOKET
Hembygdsföreningen Vissefjärda
SPF Seniorerna Emmaboda
Broakulla Folkets Hus
Hembygdsföreningen Algutsboda
Biodlarna
Rävkullen bygdegårdsförening
Emmaboda hembygdsförening
Broakulla samhällsförening
Alsboaftons kulturförening
Röda korset
Lindås folkets husförening
Flykt seniorerna
Kalmar läns geniologiska förening
Aktiespararna
Röda korset
LRF
Vissefjärda folkdanslag
Trädgårdsamatörerna
Elisabet Bergstrand-Paulsen sällskapet
Rävkullen bygdegård

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 2000 studietimmar
Annan Folkbildning 150 studietimmar
Kultur 300 stycken
Deltagare 4 500 personer
Unika deltagare 700 personer
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Hultsfred
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV…
att bjuda in till föreningsträffar, bl a Biodlarna, Hembygdsföreningar,
Bygdegårdar.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer SV
att ha öppna föreläsningar i olika ämnen.
att erbjuda musikcirklar inom omsorgen.
att samarbete med FUB.
att fortsätta utbilda högläsare
att tillsammans med Vimmerby bygga upp en mötesplats för hbtq-personer
att ha cirklar –Tillsammans mot ensamhet

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV
att vara med att utveckla Reko-ringar.
att erbjuda cirklar i återbruk, ex möbler, textilier
att informera våra cirkelledare att sprida hållbarhetstänk i cirklarna, t ex med samåkning
att i projektet Läslust hela livet utbilda våra högläsare i plattformen för högläsare som finns
på Learnify. Där kommer vi dela filmer, kunskap, boktips och inspiration för våra högläsare.
Det är ett nytt sätt att jobba med våra högläsare för att de också ska kunna hålla kontakten
digitalt.

4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV
att knyta kontakt med e-sportföreningen i Hultsfred
att erbjuda föreningar att arbeta med vår e-tjänst.
att e-lista kommer att erbjudas som förstaalternativ till våra cirkelledare.
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att erbjuda cirklar för digital delaktighet.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV
att erbjuda cirkelledare utbildning grund- / fortsättning till våra cirkelledare
att

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.























SPF Seniorerna Hultsfred
Hembygdsföreningen i Hultsfred
Hembygdsföreningen i Vena
Hembygdsföreningen i Mörlunda
Hembygdsföreningen i Målilla
Lek och Lär hundklubb
Hantverksföreningen Stinsen
Kalvkätte trädgård
Lönneberga hembygdsgille
Lönneberga mat och hantverk
Lönneberga veteranbilträff
Biodlarföreningen Hultsfred Vena
Biodlarföreningen Mörlunda-Målilla
Föreningen Smalspåret
Kommunens väntjänst
Röda Korset
Centern i Hultsfred
Kristdemokraterna
FUB Hultsfred Vimmerby
Omsorgen Hultsfred
Hultsfreds trädgårdsförening

Volymmål

SV Kalmar län
Verksamhetsplan 2020
Kommunala

Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 3 000 studietimmar
Annan Folkbildning 320 studietimmar
Kultur 280 stycken
Deltagare 8 000 personer
Unika deltagare 730 personer
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Högsby
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att…
 erbjuda föreningsutbildningar kring materialet “Föreningsboxen” i digital form men
även som folder. I foldern presenteras utbildningarna lättläst och sammanställt på ett
konkret sätt för att skapa översyn av vårt stora utbud
 erbjuda cirkelledarutbildningar på såväl grund- som fortsättningsnivå. Detta för att
säkerhetsställa cirkelns kvalité med en utbildad ledare.
 erbjuda föreningar utbildning i digitala mötesrum i syfte att öka flexibilitet och
tillgängligheten för föreningens deltagare och medlemmar

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer SV att…
 genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital
kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling för högläsarna. Vi kommer
under 2020 fortsätta inspirera och utbilda högläsare i Mönsterås kommun. Vi
kommer ordna nätverksträffar för högläsarna och erbjuda dem den digitala
plattformen i Learnify.


Kontakt kommer att tas med cheferna på äldreboendet på Doktor Mobergs väg för att
informera om Läslust hela livet

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att…




erbjuda E-listor till befintliga ledare, men förutsätta att nya ledare blir introducerade
att ha E-lista som sin grund istället för lista i pappersform och att detta kommer
informeras-/introduceras under cirkelledarutbildningarna (Grund och fortsättning)
erbjuda stöttning kring digitala cirklar.
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4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att…



informera och utbilda i E-listor. Minst 50 % av närvarolistorna ska vara i E-form.
vi ska hjälpa våra cirkelledare att bli mer digitala.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att…



erbjuda samtliga cirkelledare en utbildning i cirkelledning grund och fördjupning
bjuda in ledare samt högläsare till träffar/avslutningar där samtal kring utveckling
(kring ex. E-lista, digitala cirklar, cirkel-ämnes inspiration) står i fokus.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.






Högsbyortens biodlarförening
Högsby Sockens Hembygdsförening
SPF
Vävarna i Fågelfors

Andra viktiga samarbetspartners


biblioteket Misteln.

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
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vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 800 studietimmar
Annan Folkbildning 50 studietimmar
Kultur 50 stycken
Deltagare 500 personer
Unika deltagare 150 personer
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Kalmar
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att…
Att erbjuda “Ny kraft till Sveriges eldsjälar” och den digitala föreningsboxen. Vi kommer att
ta fram ett material där vi presenterar och ger en lättläst sammanfattning av våra
föreningsutbildningar.
Erbjuda cirkelledarutbildningar på såväl grund- som fortsättningsnivå. Detta för att
säkerhetsställa cirkelns kvalité med en utbildad ledare.
Erbjuda utbildningen Jämställd folkbildning till cirkelledare och föreningar.
Erbjuda föreningar hjälp att använda digitala mötesrum i syfte att öka flexibiliteten och
tillgängligheten för föreningens medlemmar och deltagare.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer SV att…
Utveckla samarbetet med SPF och hembygdsföreningar i syfte att göra folkbildningen
tillgänglig på fler platser i kommunen och samtidigt arbeta mot ofrivillig ensamhet.
Exempelvis, kommer vi stötta SPF-föreningar som vill starta studiecirklar med materialet
“Tillsammans mot ensamhet”.
Arbeta utåtriktat för att fler nyanlända och asylsökande i Kalmar kommun ska delta i vår
verksamhet, samt erbjuda “Svenska från dag 1” och “Vardagssvenska”.
Genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna. Vi kommer under 2020 fortsätta inspirera och utbilda
högläsare i Kalmar kommun.
Utveckla samarbetet med FUB, afasiföreningen, demensföreningen m.fl.
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Utveckla samarbetet med särskilda boenden och träffpunkter i kommunen. Exempelvis, att
starta fler högläsningsgrupper.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att…
Arbeta för att fler cirkelledare använder e-lista istället för papperslista. Både nya och
befintliga ledare erbjuds introduktion i e-lista.
Erbjuda våra föreningar och allmänheten att starta studiecirklar med materialet “Hållbara
tillsammans”.
Erbjuda LRF att starta studiecirklar inom ämnet hållbarhet. Exempelvis på boken Träd av
Gunnar Vätterberg.

4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att…
Arbeta för att fler cirkelledare använder e-lista istället för papperslista. Både nya och
befintliga ledare erbjuds introduktion i e-lista.
Ge stöd till cirkelledare som vill utveckla sin digitala kompetens. Exempelvis, att hitta digitala
studiematerial eller livesända en cirkelträff.
Erbjuda ett kursutbud för föreningar, cirkelledare och deltagare som vill utveckla sin digitala
kompetens.
Ordna studiecirklar i plattformen Learnify för våra högläsare i projektet Läslust hela livet.
Det är en plats där man som högläsare kan få kunskap, inspiration och ha kontakt med andra
högläsare. Vi kommer att utbilda cirkelledare som utbildar högläsarna.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att…
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Erbjuda cirkelledarutbildningar på såväl grund- som fortsättningsnivå. Detta för att
säkerhetsställa cirkelns kvalité med en utbildad ledare.
Erbjuda utbildningen Jämställd folkbildning till cirkelledare och föreningar.
Bjuda in cirkelledare i högläsning till minst en träff per termin då vi tillsammans får tips på
nya böcker och delar erfarenheter.
Bjuda in alla cirkelledare till träffar/avslutningar där det ges möjlighet till utveckling och
erfarenhetsutbyte.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.








Afasiföreningen i Kalmar
Aktiespararna
Demensföreningen i Kalmar
Fryshuset
FUB Kalmarbygden
Hossmo hembygdsförening
 Kalmar stads hembygdsförening
 Kalmar Läns Genealogiska Förening
 Kristdemokraterna i Kalmar
 Ljungby hembygdsförening
 Liberalerna i Kalmar
 LUF Kalmarsund
 Quastakören
 Room2grow
 Ryssby hembygdsförening
 SPF seniorerna Kalmar
 SPF seniorerna Lindsdal
 SPF seniorerna Ljungby-Mortorp
 SPF seniorerna Rockneby
 SPF seniorerna Södermöre
 Trädgårdsamatörerna Öland och sydöstra Småland
 Åby hembygdsförening

SV Kalmar län
Verksamhetsplan 2020
Kommunala

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar: 4800 studietimmar
Annan Folkbildning: 700 studietimmar
Unika deltagare: 1 410 personer
Kultur: 270 stycken
Deltagare: 10 000 personer
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Mönsterås
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att
 erbjuda föreningsutbildningar kring materialet “Föreningsboxen” i digital form men
även som folder. I foldern presenteras utbildningarna lättläst och sammanställt på ett
konkret sätt för att skapa översyn av vårt stora utbud
 erbjuda cirkelledarutbildningar på såväl grund- som fortsättningsnivå. Detta för att
säkerhetsställa cirkelns kvalité med en utbildad ledare. Vi kommer också att erbjuda
SPF en egen cirkelledarutbildning i Mönsterås
 erbjuda föreningar utbildning i digitala mötesrum i syfte att öka flexibilitet och
tillgängligheten för föreningens deltagare och medlemmar

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer SV att
 genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital
kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling för högläsarna. Vi kommer
under 2020 fortsätta inspirera och utbilda högläsare i Mönsterås kommun. Vi
kommer ordna nätverksträffar för högläsarna och erbjuda dem den digitala
plattformen i Learnify.
 erbjuda en utbildning för nya högläsare
 fortsätta vårt samarbete med Kuggen
 jobba för att kunna erbjuda fler cirklar för personer med funktionshinder.
 erbjuda Träffpunkterna i Blomstermåla, Fliseryd, Mönsterås och Ålem minst en cirkel
(annan folkbildning) per plats och år förutom högläsning
 erbjuda språkcafé för utlandsfödda kvinnor
 utöka samarbete med SPF, bygdegårdar och hembygdsföreningar i syfte att
tillgängliggöra folkbildningen, samt motverka ofrivillig ensamhet.
 erbjuda teknikcafé och teknikjakten inom data/surfplattor/smartphones för att
minska det digitala utanförskapet
 i samarbete med familjecentralen erbjuda bokcirklar till föräldrar inom projektet
“Värme & Ramar”
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3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att…







ordna med källsortering även för cirkeldeltagarna i SVs lokaler
utbilda och uppmuntra cirkelledare att använda E-listor som självklart val
erbjuda E-faktura till deltagare
erbjuda studiecirkeln “Hållbara tillsammans” till allmänheten
erbjuda LRF att starta studiecirklar inom ämnet hållbarhet, tex på boken “Träd” av
Gunnar Vätterberg
upprätta en kontakt med Mönsterås miljöstrateg angående hållbar utveckling

4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att
 informera och utbilda i E-listor. Minst 50 % av närvarolistorna ska vara i E-form.
 vi ska hjälpa våra cirkelledare att bli mer digitala.
 öka tillgängligheten för deltagare och cirkelledare att träna och jobba med den nya
tekniken på tex vårt datacafé

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att…
 erbjuda samtliga cirkelledare en utbildning i cirkelledning grund och fördjupning
 erbjuda en riktad cirkelledarutbildning för SPF
 bjuda in ledare samt högläsare till träffar/avslutningar där samtal kring utveckling
(kring ex. E-lista, digitala cirklar, cirkel-ämnes inspiration) står i fokus.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.
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Klosterruin Kronobäcks vänner
Kören Tatonia
LRF
Mönsterås jazz-och kammarmusikförening
Mönsterås konstförening
Mönsterås Musikkår
Mönsterås Ålems biodlarförening
SPF Seniorerna
Stranda Hembygdsförening
Stranda trädgårdsförening
Sällskapet Astri & Evert Taubes Vänner
Ålems Hembygdsförening

Andra viktiga samarbetspartners är:
 Mönsterås Digidelcenter
 Mönsterås Kommunbibliotek
 Mönsterås Kommun c/o BUN
 Kuggen
 Träffpunkterna
 Centerpartiet
 Liberalerna
Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 2 400 studietimmar
Annan Folkbildning 300 studietimmar
Kultur 150 stycken
Deltagare 5000 personer
Unika deltagare 620 personer
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Mörbylånga
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att…
Bjuda in minst 2 föreningar utan samarbetsavtal för tre utbildningskvällar i styrelsekunskap.
Bjuda in Ölandsbiodlare förening för en föreläsning om “Bin och människor” .
Bibehålla goda kontakter med Hembygdsföreningar.
Erbjuda cirkelledare utbildning på grund och fortsättning nivå.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer sv att…
I Mörbylånga kommun kommer att starta cirklar i högläsning på äldre boende.
Genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna. Vi kommer under 2020 fortsätta inspirera och utbilda
högläsare i Mörbylånga kommun.
Vi kommer att erbjuda SPF föraningar hjälp med att starta studiecirklar “Tillsammans mot
ensamhet”.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att…
2020 kommer SV att använda E-lista till cirkelledare som standard.
2020 kommer SV att erbjuda e-faktura till deltagare
2020 kommer SV påvisa närheten till stationen och kollektivtrafiken, påminna om
samåkning efter första-träffen där kontaktuppgifter kan utbytas.
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4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att…
Vi kommer att lägga fokus på digital marknadsföring. Utbilda och uppmuntra cirkelledare att
använda e-listor som självklart val.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att…
Vi kommer att lägga fokus på digital marknadsföring. Utbilda och uppmuntra cirkelledare att
använda e-listor som självklart val.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.













Spf Seniorerna Solvända
Spf Seniorerna Sydöst
Torslunda Hembygsdförening
Mörbylånga stad Hembygdsförening
Bokbinderi sällskapet
Frisam
Södra Möckleby hembygdsförening
Förening Ölandsguiderna
Biblioteket
Ölands demensförening
Hantverksföreningar

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
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vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 4000 studietimmar
Annan Folkbildning 350 studietimmar
Kultur 110 stycken
Deltagare 1150 personer
Unika deltagare 700 personer
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Nybro

1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att erbjuda föreningsutbildningar kring materialet “Föreningsboxen” i
digital form men även som folder. I foldern presenteras utbildningarna lättläst och
sammanställt på ett konkret sätt för att skapa översyn av vårt stora utbud
2020 kommer SV att erbjuda cirkelledarutbildningar på såväl grund- som fortsättningsnivå.
Detta för att säkerhetsställa cirkelns kvalité med en utbildad ledare
2020 kommer SV erbjuda föreningar utbildning i digitala mötesrum i syfte att öka flexibilitet
tillgängligheten för föreningens deltagare och medlemmar
2020 kommer SV och demensföreningen i Nybrokommun erbjuda utbildning för nya
högläsare inom äldreomsorgen

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer SV att erbjuda asylsökande att delta i Svenska från dag 1, Vardagssvenska och i
ett TIA projekt i Nybro kommun rikta verksamheten till hantverk bestående av, silversmide,
betonggjutning, tälja i trä SV kommer även undersöka möjligheten till att erbjuda Motorsågs
körkort
2020 kommer SV att erbjuda i samarbete med föreningen Svenska och Tyskavänner i ett
språk café i våra lokaler
2020 kommer SV erbjuda Stick och virkcafe , porslinsmålning och svenskakurs för
utlandsfödda som är öppet för alla i våra lokaler.
2020 kommer SV att erbjuda demokratisatsning och samtal kring hederskultur i samarbete
med Fryshuset målgrupp ungdom
2020 kommer SV att erbjuda kurser för barn/vuxna, exempelvis Yoga, inspirationsmålning
och experimentklubb, där barn och vuxna tillsammans deltar i aktiviteten.
2020 kommer SV att i samarbete med nya familjecentralen erbjuda bokcirklar till föräldrar
inom öppen förskola (nyblivna föräldrar) men erbjudandet kommer även gå ut till föräldrar
vid kommunens alla förskolor och skolor. Detta sker i samband med föräldramöten via
representanter från socialförvaltningen.
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2020 kommer SV att erbjuda högläsning till människor med demenssjukdom via projektet
“Läslust hela livet”. Härmed når vi många människor som annars inte är naturliga deltagare i
folkbildningens aktiviteter samt samverkar med såväl kommunen som med ideella ledare.
Utöka samarbete med SPF, bygdegårdar och hembygdsföreningar i syfte att tillgängliggöra
folkbildningen, samt motverka ofrivillig ensamhet.
Genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna. Vi kommer under 2020 fortsätta inspirera och utbilda
högläsare i Kalmar kommun.
Att fortsätta utveckla samarbetet med organisationerna FUB och demensföreningen m.fl.
Att fortsätta samarbetet med särskilda boenden och träffpunkter i kommunen.
Erbjuda Mitt Val till deltagare riktat intellektuell funktionsnedsättning

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att sortera: Wellpapp, plast, papperstimlare, glödlampor, batteri,
tidningar, glas, metall, ljuskoppar, stearin.
Använda E-lista till cirkelledare
erbjuda e-faktura till deltagare
påvisa närheten till stationen och kollektivtrafiken, påminna om samåkning efter förstaträffen där kontaktuppgifter kan utbytas
Erbjuda studiecirkel till allmänheten via vårt studieprogram “Hållbara tillsammans”
Erbjuda LRF att starta studiecirklar inom ämnet hållbarhet. Exempelvis på boken Träd av Gunnar
Vätterberg.
Erbjuda LRFs material Beredskap
Erbjuda SPF samverkan kring materialet “Tillsammans mot ensamhet”
Erbjuda allmänheten en föreläsnings kring Ordning och reda-en hållbar livsstil med Brita Hahne och
en föreläsningsserie i Hållbar personlig utveckling med fokus på Stress och hälsa, Nutidens
hälsobovar, och Känslor styr
Hembygdsförening och Bygdegårdar erbjuds utbildningar utifrån “Hållbarhet tillsammans”
Upprätta en kontakt med Nybro hållbarhets strateg

4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
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2020 kommer SV att erbjuda e-lista till cirkelledare och e-faktura till deltagare.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att erbjuda cirkelledarutbildning till alla våra cikelledare
 Att utbilda SVs personal i E-listor, digitala rum
 Att utbilda föreningar i digitala mötesplatser

Genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital kunskapsbank, en studieplan och
kompetensutveckling för högläsarna.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.



















Vi Unga
Kalmar Läns Genealogiska Förening
Syskonspöket
Trädgårdsamatörerna
Hundpromenaden
LRF
Aktiespararna
Orrefors Samhällsförening
Tyska och svenska vänner
GoMoSo
Teaterföreningen
Cuf
Luf
Fryshuset
Lingonkransen
Trädgårdsföreningen
RFSL
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SPF Seniorerna
Biodlarna Hälleberga
Nybro Biodlarförening
Ruskemåla Bygdegård
Vildrosorna
Nybro Folkdanslag
Lappteknik Ebbehult
Natur o kulturguiderna
Nybro Målargrupp
Hembygdsföreningen i madesjö/kristvalla
Qvarnaslätts Hembygdsförening
Sydost vävarna
S:t Sigfrids Hembygdsförening
S:t Sigfrids byalag
Nybro Anhörig o Demensförening
Rödakorset
Nybro Bröstcancerförening
Nuff
Trekantens Byalag
Dragspelsklubben
Hemslöjden
Pukebergs Ateljehus
Gullaskruvs Folketshus
Orrefors samhällsförening
Föreningen Norden
Villaägarna Nybro
Centerpartiet



Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar; 7500 studietimmar
Annan Folkbildning; 900 studietimmar
Kultur; 500 arrangemang
Deltagare;10 000 personer
Unika deltagare; 1 520 personer
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Oskarshamn
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att..
 Öka antalet föreningskontakter samt bibehålla kontakten och öka samarbetet med
dessa redan befintliga föreningar, att ha ett tydligt och strukturerat arbetssätt, att
finnas tillgänglig och vara behjälplig.
 Att möjliggöra kontakten kring e-sports utvecklingen och dess föreningsliv.
 Att minimum ha en föreningsträff per år, för att knyta kontakter, få inspiration och
fokusera på varje förening- dess utveckling och ta del/nytta av erfarenheter och
föreningarnas samt SV’s kunskapsbank, för ett bättre samarbete.
 I samarbete med Demensföreningen i Oskarshamns kommun erbjuda utbildning för
nya högläsare i äldreomsorgen.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer sv att…
 Att vara mobilt befintlig som verksamhetsutvecklare från SV samt som förening, för
att fysisk träffas och samarbeta “ute i det friska i de olika verksamheterna.
 Att satsa på målgruppen korttidsutbildade alternativt skapa cirkelverksamhet för den
yngre generationen samt att skapa cirkelverksamhet för alla målgrupper, med tydliga
inriktningar för b.la exempelvis män eller kvinnor med utlands härkomst.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att…
 Erbjuda E-listor till befintliga ledare, men förutsätta att nya ledare blir introducerade
att ha E-lista som sin grund istället för lista i pappersform och att detta kommer
informeras-/introduceras under cirkelledarutbildningarna (Grund och fortsättning)
 Att erbjuda stöttning kring digitala cirklar.
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4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att…
 Lägga fokus på digital marknadsföring. Utbilda och uppmuntra cirkelledare att
använda e-listor som självklart val med ett minimummål på 50% i dec. Månad!
 Men även enkelt erbjuda ledare att använda sig av digitalt mtrl i sin cirkel etc.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att…
 Att erbjuda samtliga cirkelledare en utbildning i cirkelledning grund och fördjupning.
 Att bjuda in ledare samt högläsare till träffar/avslutningar där samtal kring utveckling
(kring ex. E-lista, digitala cirklar, cirkel-ämnes inspiration) står i fokus.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.












SPF seniorerna – Oskarshamn
SPF seniorerna - Bockara
Tjuståsa Byalag
Pelargon Oscar
Biodlarna i Döderhult
Oskarshamn Fibrogrupp
Upptäck Oskarshamn
Demensförbundet Oskarshamn
LRF
Centerpartiet

Föreningar att skapa/återskapa samarbete med:






Pelargon Oskar
Revygruppen Oskarshamn (Påskallavik)
Ängens landskapsvård
Trädgårdsföreningen Oskarshamn
Demensförbundet Oskarshamn
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Landsbygdens jägare Oskarshamn
E-sportsförening
Oskarshamns Kommun
Fritidsgård
Teaterförening
Körföreningen

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 2 200 studietimmar
Annan Folkbildning 75 studietimmar
Kultur 70 stycken
Deltagare 1000 personer
Unika deltagare 510 personer
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Torsås
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att
- Erbjuda föreningsutbildningar kring materialet “Ny kraft till Sveriges eldsjälar” i digital
form men även som folder. I foldern presenteras utbildningarna enkelt och konkret för att
underlätta översynen av vårt stora utbud.
-Erbjuda cirkelledarutbildningar på såväl grund- som fortsättningsnivå. Detta för att
säkerhetsställa cirkelns kvalité med en utbildad ledare.
-Erbjuda föreningar digitala mötesrum för ökad tillgänglighet och flexibilitet för föreningens
medlemmar och deltagare.
-Erbjuda högläsning till människor med demenssjukdom via projektet “Läslust hela livet”.
Härmed når vi många människor som annars inte är naturliga deltagare i folkbildningens
aktiviteter samt samverkar med såväl kommunen som med ideella ledare.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer sv att
-Erbjuda asylsökande att delta i Svenska från dag 1, Vardagssvenska
-Fortsätta vårat samarbete med att besöka våra föreningar som te x är bygdegårdar,
hembygdsföreningar, FUB, Demensföreningen och SPF. Syftet med besöken är att hjälpa
dem i sin utveckling av förening och dess verksamhet.
-Erbjuda högläsning till människor med demenssjukdom via projektet “Läslust hela livet”.
Härmed når vi många människor som annars inte är naturliga deltagare i folkbildningens
aktiviteter samt samverkar med såväl kommunen som med ideella ledare.
-Att fortsätta samarbetet med särskilda boenden och träffpunkter i kommunen.
Erbjuda Mitt Val till deltagare riktat intellektuell funktionsnedsättning
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3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att…
-Erbjuda E-listor till befintliga ledare, men förutsätta att nya ledare blir introducerade att ha
E-lista som sin grund istället för lista i pappersform.
- Erbjuda hembygdsgårdsföreningar och bygdegårdsföreningar utbildning utifrån materialet
“Hållbara tillsammans” för att stärka föreningarna i deras hållbarhetsutveckling.
-Erbjuda allmänheten kamratcirklar kring materialet “hållbara tillsammans” Detta
marknadsför vi i studieprogrammet och tillägnar
familjer/kompisgäng/grannar/arbetskamrater.

4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att…
-Erbjuda E-listor till befintliga ledare, men förutsätta att nya ledare blir introducerade att ha
E-lista som sin grund istället för lista i pappersform och att detta informeras-/introduceras
till cirkelledarna.
-Erbjuda föreningar digitala mötesrum för ökad tillgänglighet och flexibilitet för föreningens
medlemmar och deltagare.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att…
- Erbjuda utbildning i grund och fortsättning till våra cirkelledare för att säkra kvalitet i vår
verksamhet.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
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din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.











SPF Seniorerna Bergkvara - Söderåkra
Fryshuset
Torsås Bygdegård
SPF Torsås
Slätafly Byalag
Torsås Demensförening
Trädgårdsamatörerna
LRF
Kalmar Läns Genealogiska Förening

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 1000 studietimmar
Annan Folkbildning 50 studietimmar
Kultur 70 stycken
Deltagare 500 personer
Unika deltagare 300 personer
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Vimmerby
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
2020 kommer SV att
- Bjuda in till föreningsträffar, bl. Biodlarna, hembygdsföreningar, bygdegårdarna
- Erbjuda föreningar utbildning i föreningskunskap

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer SV att
- fortsätta samarbetet med FUB.
- utbilda nya högläsare
- arbeta med funktionsnedsättning
- att ordna cirklar i “tillsammans mot ensamheten”
- Vi kommer att utbilda nya högläsare.
- Vi kommer att starta cirklar i högläsning på boenden i min kommun.
- Vi kommer att jobba med ett material som heter Mitt Val som riktar sig till
funktionsnedsatta som vill lära sig mer om politik och hur man röstar.
- Vi kommer fortsätta att erbjuda cirkeln “Hälsa för själen” som vänder sig till personer
som upplever sig ha psykisk ohälsa.
- Göra en projektansökan till Allmänna Arvsfonden på ett musik och teaterprojekt som
vänder sig till unga vuxna med en funktionsnedsättning

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
2020 kommer SV att
 vara med och utveckla REKO-ringen tillsammans med lokala producenter,
 alla cirkelledare kommer erbjudas E-listor
 erbjuda cirklar och deltagare att komma till våra lokaler för att ha digitala möten.
- I projektet Läslust hela livet utbilda våra högläsare i plattformen för högläsare som
finns på Learnify. Där kommer vi dela filmer, kunskap, boktips och inspiration för
våra högläsare. Det är ett nytt sätt att jobba med våra högläsare för att de också ska
kunna hålla kontakten digitalt.
 Informera våra cirkelledare om att sprida hållbarhetstänket i cirklarna, t.ex. om
samåkning.
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4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att
- erbjuda föreningar att arbeta med vår E-tjänst
- e-lista kommer att erbjudas som första alternativ till våra cirkelledare
- erbjuda digitala möten i våra lokaler
- erbjuda cirklar för digital delaktighet

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att erbjuda cirkelledarutbildning grund och fortsättning till våra
cirkelledare
- alla cirkelledare i Högläsning kom mer att bjudas in till träffar tillsammans med
biblioteket då vi får tips på nya böcker
- alla cirkelledare i kommunen kommer att erbjudas att gå grundutbildning som
cirkelledare.
- alla cirkelledare i min kommun kommer bjudas in till att gå fördjupningsutbildningar

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi ser föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.











SPF Seniorerna Vimmerby
Föreningen Norden
Körsbärskullens ekonomiska förening
DIS Småland
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
LRF
Södra Skogsägarna
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Villaägarna
Biodlarna
Vimmerby Hembygdsförening
Frödinge Bygdegårdsförening
FUB Vimmerby/Hultsfred
Storebro IF
Hemslöjden i Kalmar län

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 2 350 studietimmar
Annan Folkbildning 160 studietimmar
Kultur 120 stycken
Deltagare 2000 personer
Unika deltagare 790 personer
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Västervik
1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta
föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för
föreningens och lokala samhällets utveckling.
-

-

2020 kommer SV att… Bjuda in alla föreningar SV jobbar med till tre
utbildningskvällar i styrelsekunskap.
Bjuda in till tre möten med den lokala E-sportsföreningen/ intresserade ungdomar.
Bjuda in alla biodlarföreningar i kommunen till en föreläsning om ”Bin och
människor”. Vi tror att våra nyanlända kan finna en bra förening att engagera sig
igenom biodlarföreningarna.
I min kommun kommer vi satsa extra på att möta hembygdsföreningarna för att
starta upp och ha ett tätare samarbete.
Biodling är ett ämne vi kommer att jobba vidare med under 2020.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet
till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av
våra folkbildningsaktiviteter
2020 kommer sv att…
- Genom vårt projekt Läslust hela livet med medel från Allmänna arvsfonden 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. I projektet utvecklar vi en digital
kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling för högläsarna. Vi kommer
under 2020 fortsätta inspirera och utbilda högläsare i Västerviks kommun. Vi
kommer ordna nätverksträffar för högläsarna och erbjuda dem den digitala
plattformen i Learnify.
- Vi kommer att utbilda nya högläsare.
- Vi kommer att starta cirklar i högläsning på boenden i Västerviks kommun. Vi har
högläsning på alla boenden utom tre.
- Fortsätta jobba med kultur och aktiviteter på boenden och dagcenter.
- Vi kommer att jobba med ett material som heter Mitt Val som riktar sig till
funktionsnedsatta som vill lära sig mer om politik och hur man röstar. Vi kommer
under året att informera de kommunala politikerna i min kommun om materialet
samt sprida det till kommunens boenden samt särskola.
- Vi kommer jobba med integration.
Vi kommer att erbjuda cirklar i samarbete med BHV som syftar till att stärka
självkänslan.
- Vi kommer genom att starta upp cirklar med digitala möten bjuda in människor som
idag inte vågar, vill eller kan ta sig till våra lokaler ge dem en tillhörighet i en grupp.
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Vår förhoppning är att dessa människor i den digitala miljön blir trygga med varandra
och kan träffas via fysiska möten.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse
Vi kommer att aktivt jobba med hållbarhet. Miljötänkande är självklara val för oss.
2020 kommer SV att…
- Vi kommer med varje cirkelledare ha ett samtal i hur man i cirkeln kan lägga in
digitala moment i studiecirklar.
- Alla cirkelledare kommer erbjudas E-listor. Vårt mål är att 50 % av ledarna ska
använda E-lista i december 2020.
- Vi ska starta en cirkel om hur man i min kommun kan resa miljövänliga. Alla
samhällen som vill vara med gör en kartläggning om hur man från deras ort kan resa
miljövänligare med kollektivtrafik eller samåkning.
- Vi kommer att starta studiecirklar inom ämnet hållbarhet. Exempelvis byggnadsvård,
trädgård.
- Vi erbjuder cirklar och deltagare att komma till SVs lokal i Västervik för att ha digitala
möten. Vi kan erbjuda uppkoppling och mikrofon.
- Vi vill genom cirkel och kulturarrangemang synliggöra och utöka samarbete och
utbyte mellan konsumenter och lokalproducenter i min kommun.
- Reko-ring som vi startade upp förra året ska vi jobba med mer .
- 2020 kommer SV att erbjuda e-faktura till deltagare
2020 kommer SV påvisa närheten till stationen och kollektivtrafiken, påminna om
samåkning efter första-träffen där kontaktuppgifter kan utbytas.

4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning
2020 kommer SV att…
- Vi kommer oftare att välja att marknadsföra våra cirklar digitalt istället för via papper
i form av studieprogram och annonser.
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5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare
och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
2020 kommer SV att…
- Alla cirkelledare i kommunen kommer att erbjudas att gå grundutbildning som
cirkelledare.
- Alla cirkelledare i Västerviks kommun kommer bjudas in till att gå
fördjupningsutbildningar
- Alla cirkelledare i Högläsning kom mer att bjudas in till två träffar tillsammans med
biblioteket då vi får tips på nya böcker och utbyta erfarenheter.

Föreningar vi samarbetar med
SV jobbar med otroligt många föreningar. Arbetet med föreningar berikar verkligen oss! Vårt
arbete med föreningarna varierar men allt arbete med föreningar syftar till att stärka
föreningarna så att deras roll i samhället och demokratin stärks. Vi se föreningslivet, eller
Civilsamhället som det också benämns som avgörande för om en by, ort, samhälle eller stad
mår bra. Finns det många föreningar som har till syfte att samla människor så mår vi bra. Vill
din förening också jobba tillsammans med SV?! Hör av dig till oss så pratar vi om vad ni vill
ha hjälp med.















Hembygdsföreningar i
o Ankarsrum
o Ukna
o Västra Ed
o Dalhem
o Gamleby
o Törnsfall
o Loftahammar.
Fub i Västervik och Tjust,
parkinssonföreningen,
västervik demensföreningen
fibromyalgiföreningen
pcf
afasiföreningen.
Bygdegårdar i
o Helgenäs
o Loftahammar
o Odensvi
o Hallingeberg
o Västra Ed.
Spf seniorerna Västervik
Spf Seniorerna Hjorted
Spf Seniorerna Tjustbygden.
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Biodlarna Hjorted
Biodlarna Västervik
Föreningen Norden
Villaägarna
Hemslöjden i Kalmar län
SBO 927 Tjustbygden
Trädgårdsamatörerna Nordöstra Småland
LRF
Tjustbygdens konstgrupp
Släktforskarföreningen
Marsbäcken Föreningar i Tjust
Hallingebergs teater
Cittrorna i Tjust
Durspelssmederna
Garpedansarna
Hallingebergs dansgille
Tjust spelmanslag
Smultronboda
Lofta café

Andra Viktiga samarbetspartners:



Boenden, träffpunkter och dagcenter i Västerviks kommun
Överums Fritidsgård

Volymmål
Vi jobbar för att kunna göra så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Men det
viktigaste för oss är att så många människor som möjligt får ta del av de kommunala medel
som ni avsätter till folkbildning. Vi försöker använda dessa medel klokt och i alla lägen följa
vår värdegrund och vision. Vi vill att du ska känna förtroende, tillit och respekt för att vi
använder pengarna klokt i din kommun.
Studiecirklar 8 900 studietimmar
Annan Folkbildning 500 studietimmar
Kultur 450 stycken
Deltagare 15 000 personer
Unika deltagare 1 300 personer

SV Kalmar län
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