
Välkommen
som cirkelledare

Plats för utveckling



Välkommen till
Studieförbundet
Vuxenskolan!
 
Vår 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. Vår värdegrund
och vision bidrar till att frigöra människors
kraft, engagemang och utveckla sin
kreativa förmåga. 
 
Vår 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. 
 
Du är viktig!
Med våra 28 avdelningar finns vi i hela
landet. Du blir en av ca 19 000
cirkelledare som håller i verksamhet för
ca 140 000 deltagare varje år. Deltagare
som får möjlighet att utveckla sig själv,
sina intressen och ett demokratiskt
samhälle, tack vare ditt engagemang! 
 
Läs mer om oss på www.sv.se
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Det här är en
studiecirkel
 
Cirkelledaren är godkänd av SV
och har genomgått vår
introduktion. 

En cirkel har minst 3
sammankomster, minst 9
studietimmar och 3 deltagare
(med ledaren).

En studietimme är 45 minuter.
Max 3 sammankomster om
vardera 4 tim/vecka.

Max 20 deltagare med ledaren.
Studiecirkeln vänder sig till
deltagare från 13 år.
 
Studiecirkeln kan också genomföras
digitalt. Prata med din SV-avdelning för
mer information. 

Kortare kurser, föreläsningar
och kulturaktiviteter har andra
regler, hör med din SV
avdelning.

Alla deltagare ska få
information om vad en
studiecirkel är och att det är
Studieförbundet Vuxenskolan
som är arrangör.

Mer information finns på
www.sv.se
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För dig som är
cirkelledare
 
Hos oss får du det stöd du behöver för att
utveckla din cirkel. Du får också möjlighet
att utveckla dig som ledare i din
verksamhet.
 
Introduktion
Innan du startar din cirkel går du vår
digitala introduktion. Den finns på 
www.sv.se/cirkelledare
Du har också ett introduktionssamtal på
din avdelning.
 
Cirkelledarutbildning grund
När cirkeln kommit igång är det dags för
din grundläggande cirkelledarutbildning.
I den lär du dig om hur du kan arbeta i
din cirkel och får samtala och reflektera
med andra cirkelledare. Du ska också få
ett exemplar av vår handbok för
cirkelledare, Leda Cirkel, från din
avdelning.
 
Cirkelledarutbildning fördjupning
Varje år erbjuds du delta i temakvällar,
föreläsningar eller cirkelledarträffar. 
 
För cirkelledare på sv.se
På SVs hemsida finns en digital plats för
dig som är ledare i våra verksamheter.
Här hittar du information,
webbutbildningar, tips på studiematerial,
inspiration och mycket mer.
www.sv.se/cirkelledare
 
Tidningen Impuls 
Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans
tidning som riktar sig i första hand till dig
som cirkelledare. I tidningen kan du läsar
mer om SVs verksamhet och få tips och
idéer.

4



Cirkelledarens roll

I en studiecirkel lär man tillsammans.
Det är grunden i folkbildningen. 
     
Din roll kan se olika ut beroende på vilket
ämne du skall leda i, om det är en cirkel där
du är den som har expertkunskapen, eller en
cirkel där alla skall vara lika delaktiga i att
gemensamt utforska ett ämne. Oavsett vilket
är det en viktig uppgift för dig som ledare att
samordna arbetet, skapa engagemang i
gruppen samt se till att alla kan vara
delaktiga.

Det är också ditt ansvar att ge praktisk
information till deltagarna under cirkeln t. ex
om tiden för sammankomsten måste ändras,
eller om en sammankomst måste ställas in.

Närvarolista och e-tjänst
Som cirkelledare behöver du notera datum
och tid för varje träff noteras samt vilka som
närvarat. Cirkelledaren ansvarar för
närvarolistan och intygar att uppgifterna
stämmer. Detta gör du enklast digitalt. I E-
tjänsten kan du hantera dina cirklar och
evenemang enkelt via dator, mobil eller
surfplatta. Din avdelning hjälper dig att skapa
ett konto och komma igång. Läs mer
på www.sv.se/cirkelledare/e-tjanst/

Kontaktuppgifter och personnummer
Deltagares och ledares namn, personnummer,
adress, e-postadress och mobilnummer
registreras. Personnumren är nödvändigt för
att kunna redovisa verksamheten
korrekt för stats- och kommunbidrag och för
att försäkringen skall gälla.
     

Studieplan eller arbetsplan
I planen beskriver ni hur ni skall arbeta för att
nå cirkelns mål, vad ni vill lära er eller
vad som skall utvecklas. Ibland finns en färdig
studieplan till ett studiematerial eller
ett visst ämne. Om det inte finns en färdig
studieplan skapar du en arbetsplan
tillsammans med gruppen. Använder du E-
tjänsten lägger du in planen digitalt, annars
finns mall för arbetsplan att få på din
avdelning eller via sv.se/cirkelledare
     
Studiematerial
Information kan man ta del av på många olika
sätt. Ert studiematerial kan vara en bok,
en tidning, en film, sidor på internet, en podd
eller någon som delger sina kunskaper genom
att berätta. Ditt lokala SV-kontor hjälper dig
att hitta bra material.

Utvärdering
Det är viktigt att deltagarna får tillfälle att
berätta hur de upplevt cirkeln. En
utvärdering av cirkeln kan genomförs digitalt
efter cirkelns slut.
     
Publicering av cirkeln på SVs hemsida
På vår hemsida presenteras våra cirklar och
namnet på ledaren. Prata med din
kontaktperson på SV om vilken information
som skall publiceras.
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Praktisk information

Lokaler
Studielokalen har stor betydelse för cirkelns
genomförande. Gå igenom möblering och
utrustning inför din cirkelstart. Ska ni träffas
digitalt kan du få en länk till ett
webbmötesrum och ett digitalt studierum för
att dela material och chatta med varandra.
Läs mer om SVs digitala mötesplatser på
www.sv.se/cirkelledare, och be
kontaktpersonen på din avdelning om hjälp. 

Nycklar
Ta reda på vad som gäller för nyckel, låsning
och larm till lokalen.
     
Utrustning
Tänk igenom vilken utrustning som behövs i
cirkeln. Kolla upp att den är ledig när ni har er
cirkelsammankomst.
     
Försäkring
SV har tecknat en olycksfallsförsäkring hos
Svedea. Försäkringen gäller vid
olycksfallsskada som drabbar alla som är
registrerade på närvarolistan, under
verksamheten samt under den direkta färden
till och från sådan verksamhet. Kontakta din

kontaktperson på SV om något händer i
cirkeln som behöver anmälas till
försäkringsbolaget.
     
Personuppgiftslagen GDPR
Vi följer dataskyddslagen GDPR för hantering
av personuppgifter. Mer information får du
från din SV- avdelning.

Brand
Informera dig om hur utrymningsvägarna är
och var brandredskap finns. Då kan du snabbt
dirigera deltagarna om brand skulle uppstå.
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Hör av dig till oss!

Öland
Mirsada Bajraktarevic
0485-58 11 80
mirsada@sv.se
     
Kalmar
Sandra Andersson
0480-43 04 61
sandra.andersson@sv.se
     
Mönsterås och Högsby
Elisabeth Wall
0480-43 04 60
elisabeth.wall@sv.se
     
Oskarshamn och Hultsfred
Sophie Axelsson
0495-75 89 22
sophie.axelsson@sv.se
     
Vimmerby
Anna-Karin Cederstrand Karlsson 0492-56 48
10 anna-karin@sv.se
     
     
     
     

Nybro, Emmaboda o Torsås
Petra Sundin
0481-76 60 75
petra.sundin@sv.se
Suzanne Rundström
0481-76 60 71
suzanne.rundstrom@sv.se
Emma J Kronborg
emma.j.kronborg@sv.se
0481-76 60 79
     
Västervik
Birgitta Svensson 0490-56 69 02
birgitta.svensson@sv.se Rebecca Jonsson
0490–56 69 00 rebecca.jonsson@sv.se
     
sv.se/kalmarlan
facebook.com/svkalmarlan
instagram.com/ vuxenskolankalmarlan
Växel: 0771-20 20 70
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Studieförbundet Vuxenskolan är

en idéburen

folkbildningsorganisation med

visionen om ett samhälle där

människor växer genom

kunskap, insikt och delaktighet.

Välkommen till det viktiga

uppdraget som cirkelledare hos

oss!

Läs mer på www.sv.se/kalmarlan

kalmarlan@sv.se
Telefon 0771-20 20 70
www.sv.se/kalmarlan


