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STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
Studieförbundet Vuxenskolan
(SV) är en religiöst och partipolitiskt obunden folkbildningsorganisation med en
vision om ett samhälle där
människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.
100-ÅRIGA RÖTTER
SV bildades 1967 men redan
1920 såddes ett frö till det som
idag är SV. Bröderna Rudolf och
Eric Carlsson startade en studieoch diskussionsgrupp för att, tillsammans med andra, ta till sig
kunskap och förändra samhället
till det bättre.
När SV bildades förenades en
landsbygdsrörelse med en liberal
idétradition. SVs grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund.
FINNS I HELA LANDET
SV står för individens rätt att
växa och utvecklas utifrån egna
förutsättningar, och allas rätt att
delta i samhället. SV finns i hela
landet och verkar för att vara en
lokal utvecklingskraft.
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PLATS FÖR DIG
SV Örebro län ger människor möjlighet att växa och utvecklas i
gemenskap med andra. Vårt övergripande uppdrag är att bidra till
en levande demokrati och att stå upp för människors lika värde och
egenmakt. Genom olika bildningsinsatser stärker vi individens möjligheter att påverka den egna livssituationen.
Vi har lång erfarenhet av insatser som stärker demokratin och bidrar till mer
jämlika förutsättningar att delta i samhällsutvecklingen. I en demokrati ska alla
kunna delta och göra sin röst hörd. För oss är det viktigt med lokal närvaro och
vi har verksamhet i länets alla 12 kommuner. Varje år möter vi över 80 000
människor i vår mångfacetterade verksamhet.
PLATS FÖR BILDNING
Människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Mötet mellan
människor och viljan att lära av varandra är folkbildningens kärna. Vi gör det
möjligt att delta utifrån egna förutsättningar, vilket skapar engagemang och
motivation. Folkbildningen erbjuder en lägre tröskel till ny kunskap med en pedagogik som bygger på frivillighet och ett gemensamt lärande.

SYFTET MED STATENS
STÖD TILL FOLKBILDNINGEN:
1.

Stödja verksamhet som bidrar till
att stärka och utveckla demokratin.

2.

Bidra till att göra det möjligt för

PLATS FÖR KREATIVITET
Folkbildningen är en plats för kreativt
skapande där människor får möjlighet
att drömma, visa mod och uttrycka sig.
Social gemenskap och kulturella uttryck
är viktiga delar för en god hälsa och ett
samhällsklimat där vi vågar vara nyfikna
och öppna för varandras olikheter.

en ökad mångfald människor att
påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
3.

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället.

4.

Bidra till att bredda intresset för
och öka delaktigheten i kulturlivet.

PLATS ATT VÄXA
Nya perspektiv och acceptans föds i mötet
med andra, och därför har folkbildningen
en självklar roll i samhället.
SV Örebro län leds av en styrelse med
10 förtroendevalda som driver, stöttar och
bevakar arbetet. I verksamheten finns 19
tjänstepersoner och vi engagerar över 500
cirkelledare.
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VÄRDEGRUND

VISION

Vår värdegrund hävdar principen om
människors lika värde baserat på de
grundläggande mänskliga rättigheterna.

Vår 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 syn bygger på människans förmåga
att själv forma sitt liv tillsammans med
andra. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv
medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker demokratin.

Vår värdegrund och vision bidrar till att
frigöra människors kraft, engagemang
och utveckla sin kreativa förmåga.
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FOKUS SV ÖREBRO LÄN
Vårt folkbildningsuppdrag är brett och inkluderar många olika områden och målgrupper. Vi strävar efter att vara en samhällsaktör som
gör skillnad för individen, och att vara en påverkande kraft i samhällsutmaningar lokalt, regionalt och nationellt.
Verksamheten finansieras av stats-, kommun- och regionbidrag, deltagaravgifter samt projektmedel. Projektmedlen används för att utveckla ny verksamhet,
förstärka grundverksamheten och göra skillnad på individ- och samhällsnivå där våra offentliga uppdrag inte räcker till.
FUNKTIONSRÄTT
SV som organisation har ett stort engagemang när det kommer till att skapa
verksamhet för att stärka personer inom funktionsrättsområdet. Målgruppen har
en självklar plats i vår verksamhet och vi verkar för att alla ska ha möjlighet att
lära sig nya saker, skapa nya sociala kontakter och vara delaktiga i samhället.
KURSER OCH ARRANGEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Vi erbjuder människor en plats för utveckling, oavsett om det handlar om att
fördjupa sina kunskaper inom ett visst område eller få ny kunskap. Det som vi
kallar allmänmarknad är vårt utbud av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten. Under 2021 har vi som ambition att
bredda vårt utbud med kurser inom fler områden och i olika former.

Vi tar vårt uppdrag och ansvar på största allvar,
och med glädje. Det är en ynnest att få skapa verksamhet och söka lösningar som har en direkt inverkan
i människors liv. Folkbildningen är flexibel och lösningsorienterad vilket gör att vi snabbt kan ställa om för att
möta de behov vi ser i samhället.
FREDRIK WALLIN
AVDELNINGSCHEF
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FYRA FOKUSOMRÅDEN
Vi har identifierat fyra områden som är vägledande för arbetet 2021

FOLKHÄLSA

FÖRENING

Vi skapar förutsättningar
för god folkhälsa i alla åldrar.

Vi skapar förutsättningar
för ett rikt föreningsliv.

•

Främja social samvaro och

•

motverka ofrivillig ensamhet.
•

mans med samverkande föreningar.

Främja digitalt innanförskap och öka

•

individens trygghet att delta digitalt.
•

Erbjuda folkbildningsaktiviteter tillsam-

Stärka föreningslivet genom bildningsinsatser och kompetensutveckling.

Utveckla samverkan med nya parter

•

kring hälsofrämjande aktiviteter.

Skapa förutsättningar för att arrangera och delta i digitala aktiviteter.

INTEGRATION

MUSIK OCH SCENKONST

Vi skapar förutsättningar
för integration och etablering.

Vi skapar förutsättningar
för kulturella uttryck.

•

Erbjuda asylsökande utbildning i

•

Stötta musiker utifrån deras behov.

•

Möta efterfrågan genom att etablera

svenska och samhällskunskap.
•

fler studios på fler platser i länet.

Bidra till en snabbare etablering genom kompletterande kurser till Sfi.
•

•

Starta och utveckla verksamhet inom
dans och övrig scenkonst.

Erbjuda insatser som rustar individen
inför studier och arbete.
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FOLKHÄLSA
SV Örebro län verkar för social gemenskap, människors välbefinnande och möjlighet till livslångt lärande. Vi arrangerar mötesplatser och
verksamhet för att främja delaktighet och möta behovet av att bli
bekräftad och accepterad för den man är.
ENSAMHET I ALLA ÅLDRAR

Samhället är i ständig förändring och
under 2020 försvann många naturliga sociala mötesplatser. Vi har verksamhet i länets alla 12 kommuner och
under 2021 vill vi stärka vår lokala
närvaro för att fler ska kunna ta del av
folkhälsofrämjande aktiviteter.

2020 präglades av minskad fysisk
kontakt och ökad isolering, och många
har uppmärksammat den sociala distansens negativa effekter för hälsan.
De flesta av oss upplever ensamhet
under någon period i livet. I ungdomsåren när ingen verkar förstå en,
vid flytt till en ny stad, separation
eller förlust av en närstående. Många
upplever ensamhet vid pensionen då
naturliga sociala sammanhang minskar.

ANHÖRIGAS INSATSER
Vi har lång erfarenhet av verksamhet
för anhöriga, ofta i samverkan med
kommuner och föreningar inom funktionsrätt.
Anhöriga finns i alla åldrar och deras
insatser är avgörande för att äldre,
sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få den vård och omsorg
de behöver.
Vi erbjuder olika samtalsgrupper och
föreläsningar för kunskap, ökad förståelse och nya möten.
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Vi vill vara en självklar samverkanspart för att minska den ofrivilliga ensamheten, och arrangerar bland annat
uppskattade kulturinslag vid boenden,
föreläsningar och lättsamma aktiviteter i närområden. Vi erbjuder även tid
för samtal enskilt och i grupp.

VISION
Vi skapar förutsättningar
för god folkhälsa i alla åldrar.

MÅL 2021:

AKTIVITETER FÖR HÄLSAN
Det finns många olika sätt att stärka
sin hälsa. Genom möten med andra
berikas vi av erfarenheter, kunskap
och gemenskap.
Vi erbjuder studiecirklar, föredrag,
samtalsgrupper, kulturarrangemang
och mötesplatser för att stärka och
förbättra hälsan. Våra aktiviteter utgår
från individens intressen, behov och
förutsättningar.

•

Social samvaro
Främja social samvaro och motverka ofrivillig ensamhet genom
nya metoder och aktiviteter.

•

Ökad kunskap
Bidra till ökad kunskap och
egenmakt genom kunskapshöjande insatser som föreläsningar och samtalsgrupper.

•

Digitalt innanförskap
Främja digitalt innanförskap
genom olika insatser som ökar
individens trygghet och tillträde
till den digitala sfären.

•

Samverkan
Utveckla samverkan med nya
parter för att nå fler individer
i länet kring hälsofrämjande
aktiviteter.

VÅGA VARA DIGITAL
Det digitala fick ett stort utrymme
i vår vardag under 2020 till följd av
pandemin som ledde till en snabb och
omfattande digitalisering.
Att hantera digitala tjänster, att våga
och kunna koppla upp sig i ett videosamtal bidrar till egenmakt och inkludering. Undersökningar visar dock
att många upplever sig ha bristande
digitala kunskaper.
Vi vill skapa intresse och bidra med
trygghet kring att använda digitala
tjänster och verktyg, som en dator
eller smartphone.

FOLKHÄLSA FÖR ALLA ÅLDRAR!
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FÖRENING
SV Örebro län samverkar med cirka 150 föreningar. Tillsammans
anordnar vi verksamhet som ger människor möjlighet att utvecklas
och fördjupa sina kunskaper. Föreningslivet och samverkan med studieförbunden har stor betydelse för den lokala samhällsutvecklingen.
Föreningslivet har drabbats hårt av
pandemin och har behövt ställa in eller
flytta fram en stor del av verksamheten. Under 2020 har vi verkat för
att upprätthålla en god relation med
våra samverkande föreningar, och sökt
lösningar för att bidra till en fortsatt
stark föreningsverksamhet.

förra året blev veckan digital och föreningar fick möjlighet att berätta om
sin verksamhet genom sju livesända
föredrag, vilket gjorde att vi nådde
utanför länets gränser.

VI STÄLLER OM TILLSAMMANS
Vi verkar för att hitta kreativa och
innovativa lösningar. Det digitala är
ett fortsatt viktigt komplement som
gör det möjligt för fler att delta i våra
folkbildningsaktiviteter.

DIGITALA MÖJLIGHETER
Under 2020 har vi haft en betydande
roll för att underlätta föreningarnas
digitala omställning. Genom utbildningsinsatser sänker vi tröskeln för
föreningar att delta i och arrangera
digitala möten.
Vi har bland annat erbjudit utbildningar och praktisk hjälp för att genomföra
digitala styrelsemöten och årsstämmor. Tillsammans med föreningar
inom funktionsrätt anordnar vi den årliga föreningsveckan Vecka 36. Under
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VISION

ENGAGERA FLER
Det finns en stark tradition av föreningsliv i Sverige, utmaningen ligger
i ett minskat medlemsantal och att
engagera nya medlemmar.

Vi skapar förutsättningar för
ett rikt föreningsliv.

MÅL 2021:

Med gemensamma insatser kan vi
skapa intresse, nya samarbeten och
engagera fler i föreningslivet.
Vi stöttar föreningarna med metoder
och arbetssätt som syftar till att bredda och utveckla verksamheten, bland
annat genom digitala lösningar.

KOMPETENSSTÖD
Vi har lång erfarenhet av kompetenshöjande insatser för föreningsaktiva.
För att bidra till starka och attraktiva
föreningar erbjuder vi kompetensutveckling för förtroendevalda och
cirkelledare.
Under 2021 erbjuder vi våra utbildningar digitalt, men när möjlighet ges
kommer vi även att arrangera fysiska
träffar.

IDEELLA KRAFTER
Vi är övertygade om att den fria folkbildningen och föreningslivet har en
avgörande roll för att bygga ett hållbart samhälle med en stark demokrati.
Folkbildningen och föreningslivet
engagerar många ideella krafter. Tillsammans skapar vi verksamhet och
mötesplatser för samtal, bildning och
samverkan.

ETT RIKT FÖRENINGSLIV!
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•

Gemensamma aktiviteter
Erbjuda folkbildningsaktiviteter
tillsammans med samverkande
föreningar.

•

Engagera fler
Erbjuda och utveckla metoder
och arbetssätt för att nå fler.

•

Stöd och utveckling
Stärka föreningslivet genom
bildningsinsatser och kompetensutveckling.

•

Digitalisering
Skapa förutsättningar för att
arrangera och delta i digitala
aktiviteter.

INTEGRATION
SV Örebro län står för allas lika värde och rätt till bildning och
utveckling. Våra insatser syftar till att främja integration och etablering och bidrar till att göra det möjligt för människor att påverka sin
livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
KOMPLETTERANDE SFI

Vårt arbete inom integration går tillbaka till den stora flyktingkrisen 2015
då över 162 000 asylsökande kom till
Sverige. Sedan dess har vi arbetat för
att ge människor ett varmt välkomnande och erbjuda dem verktyg för att
bli en del av det svenska samhället.

Folkbildningens pedagogik med fokus
på det gemensamma lärandet är
effektiv för att lära ut svenska till individer som har svårt att ta sig vidare i
språkutvecklingen på sfi. Vi samarbetar med flera aktörer i länet och bidrar
till en snabbare stegförflyttning.

Våra kurser ger asylsökande möjlighet
att lära sig svenska och få grundläggande kunskap om det svenska samhället. Arbetet inom asyl utgör idag en
stor del av vårt integrationsarbete.

STÖD OCH MATCHNING
Vi har även erfarenhet av stöd- och
matchningsinsatser för individer som
står långt från arbetsmarknaden.

ETABLERAD
UTBILDNINGSAKTÖR
Idag är vi en etablerad utbildningsaktör som rustar individen med kunskap
i det svenska språket och om det
svenska samhället. Våra insatser vänder sig till asylsökande, nyanlända och
utrikesfödda.
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VISION

SKRÄDDARSYDDA KURSER
Vi erbjuder skräddarsydda kurser som
rustar individen för fortsatta studier,
arbete och en snabbare etablering.
Folkbildningen gör det möjligt för individen att påverka kursens innehåll och
sätta individuella mål, vilket stärker
engagemanget och ger goda resultat.

Vi skapar förutsättningar för
integration och etablering.

MÅL 2021:
•

Språket är en viktig nyckel för att ta
sig in i det svenska samhället och
etablera sig på arbetsmarknaden.
Våra språkkurser öppnar upp för fler
möjligheter och minskar risken för ett
utanförskap.

Utbildning för asylsökande
Ge asylsökande förutsättningar
att bli en del av det svenska
samhället genom utbildning i
svenska och samhällskunskap.

•

Kompletterande aktör till sfi
Påskynda nyanländas etablering
genom att erbjuda kompletterande kurser till sfi.

INDIVIDANPASSAT

•

För att lyckas med en snabbare etablering behövs insatser och stöd som
utgår från individens kompetens och
förutsättningar.

Digitalt innanförskap
Skapa förutsättningar för fler
att delta i våra kurser via digitala plattformar.

•

Studier och arbete
Erbjuda insatser som höjer individens kompetens och rustar
inför studier och arbete.

•

Föräldraskap i Sverige
Stärka individen i sin roll som
förälder.

SPRÅKET ÄR NYCKELN

Folkbildningens pedagogik är framgångsrik på grund av dess flexibilitet,
det starka engagemanget för individens utveckling och förmåga att
effektivt lösa utmaningar.

INRIKTNING 2021
Vi har som mål att nå fler med våra
insatser. Genom att samverka med
olika aktörer i länet och bredda vårt
erbjudande, stärker vi vår roll som
utbildningsaktör. Alla ska ha möjlighet
att delta, oavsett om man är asylsökande, nyanländ, eller utrikesfödd.
Vår styrka är kompetenshöjande
insatser som rustar individen med
kunskap i det svenska språket och om
det svenska samhället.

MED INDIVIDEN I FOKUS!
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MUSIK OCH SCENKONST
SV Örebro län skapar förutsättningar för människor att utveckla sitt
engagemang, artisteri och scenspråk. Genom vår verksamhet bidrar
vi till ett brett och rikt kulturliv i Örebro län.
Vår musikverksamhet är bred och
engagerar många människor. För
att bidra till en levande musikscen i
hela länet erbjuder vi replokaler och
musikhus på flera olika platser. I vår
verksamhet finns även omtyckta körer
och instrumentundervisning.

att uttrycka sig och skapa musik inom
genren. Under 2021 kommer vi att
utveckla den verksamheten och arbeta
för att etablera oss på fler platser i
Örebro län.

NYTT VERKSAMHETSHUS
Verksamheten i Pennysound Studio i
Örebro växer. Det finns också en stor
efterfrågan av att kunna utöva dans
för att utveckla hela sitt artisteri, eller
ett annat slags scenspråk, utan att
delta i traditionella danskurser.

PENNYSOUND STUDIO
Studion ligger i Örebro och vänder sig
främst till unga vuxna som vill utvecklas inom hiphop, soul och R&B. Vår
verksamhet når över 200 deltagare
om året. Tillsammans med cirkelledaren jobbar deltagarna med texter och
musikproduktion.
Vi erbjuder en trygg mötesplats där
deltagarna får möjlighet att uttrycka
sina känslor.
Under 2019–2020 startade vi hiphop-verksamhet i Nora kommun för
att möta ungas intresse och behov av
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VISION

För att svara upp mot efterfrågan öppnar vi upp nya lokaler under 2021.

Vi skapar förutsättningar för
kulturella uttryck.

Verksamhetshuset ligger i nära anslutning till Pennysound Studio och rymmer ytterligare två studios, en danssal
och ett kök. Här kommer vi kunna
utveckla verksamheten och erbjuda
lokaler för musik, dans och aktiviteter
som föreläsningar, utställningar med
mera.

MÅL 2021:
•

Stötta musiker
Stötta musikgrupper i länet
utifrån de behov som finns.

•

Replokaler
Erbjuda replokaler i våra musikhus och utrustade lokaler.

•

Pennysound Studio
Möta efterfrågan av verksamheten genom att etablera fler
studios i Örebro och på fler
platser i länet.

•

Fler tjejer
Öka andelen unga tjejer inom
hiphop, soul och R&B.

•

Dans och scenkonst
Starta och utveckla verksamhet
inom dans och övrig scenkonst.

ETT UTTRYCK FÖR
TANKAR OCH KÄNSLOR
Våra olika forum och plattformar ger
förutsättningar för att människor ska
kunna uttrycka sig genom musik och
scenspråk. Det artistiska uttrycket fyller en viktig plats i samhällsdebatten
då sång, musik och dans ofta speglar
händelser, erfarenheter, känslor och
åsikter.

NÅGOT FÖR ALLA
Vår verksamhet är bred och innefattar
bland annat grupper som spelar musik, körer som vill uppleva och sprida
glädje och gemenskap, gitarrkurser
och musikproduktion.
Under 2021 vill vi utveckla vår befintliga verksamhet och bredda området
genom att erbjuda flera möjligheter
till musikproduktion i länet. Vi kommer även att skapa förutsättningar för
dans och övrig scenkonst.

ETT KULTURELLT UTTRYCK!
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Kontakta oss!

VÄXELN
019-611 94 80

OREBROLAN@SV.SE

SV.SE/OREBROLAN

SOCIALA MEDIER
@SVOREBROLAN

