Nya sätt att mötas

Plats för dig

Gör en egen digital cirkel!
Vi är så glada över att du öppnat
denna folder! Vi brinner för att skapa
inspirerande mötesplatser där
människor växer och utvecklas. I
pandemitider behöver vi hitta nya
sätt. Vi hoppas att just du ska hitta
det som väcker lusten och
nyfikenheten hos dig.
Varför en cirkel?

Folkbildning
Folkbildningens pedagogik bygger på att
man lär bäst när man gör det
tillsammans med andra och därför är
studiecirkeln det vanligaste sättet att ses.
Cirkelledarens roll är inte i första hand att
lära ut ett specifikt ämne, utan att se till
att gruppen fungerar på ett demokratiskt
sätt och att alla känner sig delaktiga och
lyssnade på. I den här foldern

Alla idéer i denna folder kan ju göras
presenterar vi förslag på kamratcirklar även utan en studiecirkel. Men handen på cirklar där hela gruppen tar ansvar för
hjärtat - hur ofta säger vi inte att vi ska
lärandet utan en arvoderad ledare.
höras och så blir det inte av? Strukturen
som cirkeln innebär gör att du får till det
digitala mötet lika naturligt som det hade
varit att ta cykeln till cirkelträffen hos
oss.
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Digitala verktyg
På nästa sida hittar du förslag på olika
digitala verktyg för era möten. Bolla
gärna med verksamhetsutvecklaren på
ditt lokala kontor vad som kan passa er
bäst.

sv.se/malmo

Hur kommer vi igång?
Att starta en egen cirkel

- Microsoft Teams: Gratis tjänst för

Du sätter själv ihop din grupp. Kanske är det
gänget som brukar träffas? Eller är ni en
studiecirkel som har fått ta uppehåll? Jobbar du
hemma och vill hitta på något roligt med
kollegorna som ett afterwork? Eller är ni några i
en förening som vill fortsätta att ses på detta vis?
Hör av er till oss! Ni får registrera er och vi
hjälper till med studiematerial just till er cirkel.

webbmöten/samtal, skärmdelning, chattfunktion,
dokumentdelning och samarbete. Kräver
registrering av konto för användaren men ej för
deltagarna.

Digitala verktyg för er cirkel:
Det finns en mängd olika verktyg att använda.
Här är några av de vanligaste i våra digitala
cirklar:
- Facebook och Messenger: För att videomötas
kan man skapa Messenger-rum, vilket endast
kräver konto för skaparen av rummet, som delar
ut en länk till deltagarna.
- WhatsApp: För de flesta tjänster krävs att man
har ett e-postkonto för att kunna bli inbjuden till
ett möte, dock inte WhatsApp som istället utgår
från telefonnummer.

- Zoom.us: Gratis webbtjänst för webbmöten/
samtal med interaktiv feedback via skärm (t.ex.
tummen upp) möjlighet till “break-out sessions”
inom mötet, skärmdelning, chattfunktion,
dokumentdelning.
- Google Hangout: Gratis tjänst för webbmöten
om du har ett gmailkonto. Skärmdelning,
chattfunktion, dokumentdelning.
Se detta som en inspiration på vad som finns! Vi
hjälper dig med vad som kan passa just för er
grupp.
Här finns en utförligare beskrivning: https://
www.sv.se/cirkelledare/ material-metoder-ochtips/digitalaverktyg
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