Cirkelledarens folder
till stöd och inspiration.

Plats för folkbildning

Välkommen till SV
Studieförbundet
Vuxenskolan.
SV har idag verksamhet i landets alla
kommuner och vi når varje år ca 1 miljon
människor med våra folkbildande aktiviteter.
Organisationen har drygt 900 anställda, ca
20 000 studiecirkelledare och närmare 500
förtroendevalda. Våra grundorganisationer är
Centerpartiet, Liberalerna och LRF.
Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967
men studiecirkeln 100 år tillbaka i tiden. Den
första Studiecirkeln kallades "Fria tankar
hem".
SV är en förkortning som används till
vardags, många tycker att Studieförbundet
Vuxenskolan är ett långt namn att säga.
SVs har ett idéprogram, en värdegrund, en
vision.
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 demokratin.
”Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett
samhälle där varje människa växer genom
kunskap, insikt och delaktighet.”
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.
Studieförbundet Vuxenskolans idéprogram och
värdegrund syftar till att tydliggöra och stärka vår
identitet. Vår idé och värdegrund är viktig. Den är
så viktig att den inte går att kompromissa med.
Den finns till för att sätta en ram och en riktning.
Genom idéprogrammet visar vi att vi lever som vi
lär och står upp för de principer SV bygger på.
Läs mer på - https://www.sv.se/om-sv/

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I
en studiecirkel träffas man i små

Oavsett vilken form av studiecirkel som
genomförs skall deltagarna i cirkeln ha

grupper för att lära sig något tillsammans. Det
egna intresset och den fria viljan är grunden för

inflytande i planeringen och vara aktiva i cirkelns
arbete. Alla cirklar skall också ha en cirkelledare

studiecirkeln. Alla bidrar med sin kunskap, sin
nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att
påverka inriktning och resultat i cirkeln

som har gått introduktionsutbildning och är
godkända som ledare av SV.
Alla studiecirklar kan bedrivas genom fysiska

Vi vet att mötet människor emellan är oerhört
viktigt. Vi vet att det är i gruppens trygga och

möten eller helt eller delvis på distans.

informella atmosfär som idéer och skaparkraft
frigörs.
I SVs studiecirklar förenas lärande, personlig

Kamratcirkel
En studiecirkel som du startar tillsammans med
personer du känner utan att betala en

utveckling, plats för gemenskap och glädje. Här

deltagaravgift. Exempel kan vara ett rockband

möts människor med liknande intressen men
olika bakgrund för att gemensamt utvecklas och
utmanas, här skapas förståelse för olikheter och

eller en bokcirkel. Gruppen utformar själva sin
plan för cirkeln, väljer studiematerial och
utformar cirkeln upplägg efter gruppens behov.

nya perspektiv.
Föreningscirkel
Olika sorters studiecirklar
Det finns cirklar i alla tänkbara ämnen, de

En studiecirkel som genomförs i samarbete med
en av våra grund- medlems- eller samverkande

kan också genomföras på lite olika sätt.

föreningar. Det kan vara en cirkel i föreningskunskap eller inom något specifikt ämne som

"Programförd" cirkel (kurs)

föreningen vill lära sig mer om. Cirkelledaren är
ofta själv aktiv i föreningen, med intresse för

De studiecirklar och kurser som vänder sig till

och kunskap om det som cirkeln handlar om.

allmänheten kallas ibland för programförd
verksamhet. Man kan hitta dem via vår webb
eller via lokala studieprogram.

Läs mer på - https://www.sv.se/

För dessa cirklar och kurser tas ofta en

cirkelledare

deltagaravgift ut och cirkelledaren arvoderas.
Cirkelledaren har expertkunskaper i det ämne
hen skall leda och har ofta en mer aktiv roll som
kunskapsförmedlare i dessa cirklar.

Cirkelledaren - SVs
viktigaste medarbetare
SVs breda och omfattande verksamhet blir
möjlig genom att ca 20 000 cirkelledare

Kontaktuppgifter
Vi behöver registrera följande kontaktuppgifter

engagerar sig varje år. Det är du som

för våra cirkelledare:

cirkelledare som representerar SV gentemot
deltagarna och blir vår viktigaste

Namn, adress, personnummer, e-postadress,
mobiltelefon. Cirkelledare som skall få

folkbildningsambassadör.

arvode eller ersättas för utlägg meddelar sitt
bankkontonummer samt skattesats.

Cirkelledarens roll och uppgift
I en studiecirkel lär man tillsammans. Gruppen
formulerar målen gemensamt och
bestämmer arbetssätt. Din roll är att leda och
samordna arbetet och se till att alla
deltagare är med och bidrar.
Cirkelledaren ansvarar för
• planera studiecirkeln tillsammans med SVs
personal

Egen flik på hemsidan
sv.se/cirkelledare är en plats för dig som är
ledare i våra verksamheter. På
sidan hittar du information, webbutbildningar,
tips på studiematerial, inspiration m m.

•
•
•
•
•

cirkelledarnatet/information/
narvarolistan

förbereda första sammankomsten
skapa en bra lärmiljö i cirkeln
närvarolistan
information till deltagarna
hålla kontakten med SVs personal

Elektronisk närvarolista se informationsfilm
här.. - https://www.sv.se/

Läs mer på... https://www.sv.se/
cirkelledare

Cirkelledarutbildningar
Innan du kan börja leda en studiecirkel/
kurs måste du genomgå
Introduktionsutbildningen.
Den består av en film med efterföljande
frågeställningar.
När du blivit varm i kläderna fortsätter du
med Grundkursen. Efter Grundkursen
finns en Fördjupningskurs. Både Grundoch Fördjupningskurserna sker på distans
med fysiska uppföljningsträffar efteråt.
Kontakta SV Skaraborgs
kundtjänst tfn. 0502 100 58
om du har frågor gällande
uppföljningsträffarna eller annat.
Du hittar utbildningarna här - https://
www.sv.se/cirkelledare

Introduktionskurs
Grundkurs
Fördjupningskurs

Att ta ställning till och
tänka på
Godkänna publicering på hemsidan

Nycklar och kodlås

och i studieprogram
På vår hemsida presenteras våra cirklar och
namnet på ledaren.

Vad gäller för nyckel, dörrkoder, låsning och
larm till lokalen?
Du som ledare får kvittera ut en nyckel eller

Godkänner du att SV skriver ditt namn på
hemsidan?
Godkänner du att SV vidarebefordrar

så får du en dörrkod, och ett datum bestäms
när nyckeln skall lämnas tillbaka.

din e-postadress och/eller ditt mobilnummer
till dem som vill veta mera om studiecirkeln?

Utrustning
Tänk igenom vilken utrustning som behövs i
cirkeln/kursen.

Var ska ni vara
Studielokalen har stor betydelse för cirkelns
genomförande.
Hur vill ni arbeta och mötas i er cirkel/kurs?
Hur skall lokalen vara möblerad och utrustad

Kolla upp hur den fungerar och är tillgänglig
när ni har era träffar.

för att det skall fungera som ni tänkt?
Ska ni träffas i en studielokal eller via en
digital mötesplats?
Läs mer om digitala plattformar att leda
studiecirklar på https://www.sv.se/cirkelledare/
Är du osäker på distans/digital studiecirkel,
titta här https://www.sv.se/cirkelledare/
cirkelledarutbildningar/
SVs lokaler
SVs lokaler är en mötesplats för många. Här
ska olika grupper samsas.
Det är viktigt att alla hjälps åt att skapa
trivsel. Be om information om vad som gäller
för den lokal du skall använda innan cirkeln
startar.

Brand och säkerhet
Informera dig om var utrymningsvägarna finns och var brandredskap finns.
Då kan du snabbt sätta deltagarna och dig
själv i säkerhet vid brand eller annan fara.

Viktigt vid första träffen
Tänka på att börja med en presentation
av dig själv och ditt intresse för ämnet i
cirkeln.

Det bra om ni diskutera eventuellt
kursmaterial eller böcker. Detta för att
personalen ska hinna beställa dem till

Det är viktig att du informerar om att det
är Studieförbundet Vuxenskolan som
arrangerar studiecirkeln. Berätta kort om
hur en studiecirkel fungerar och tanken

nästa träff. Oftast tillkommer kostnaden
för material som inte krävs för
studiecirkeln.

med sättet ni träffas på.

Nu kan ni starta upp själva studiecirkeln
och fördjupa er i ert valda ämne.

Nu är det dags att gemensamt planera
upplägget på träffarna, innehåll, antal
gånger och vad ni ska gå igenom vid
varje träff. Därefter fyller du som ledare i
er arbetsplan, denna lämnas till
personalen vid cirkelns slut. Har ni en
färdig studieplan så är det den som ska
lämnas till SVs personal.

Lycka till!

Lysande idéer
hos SV Skaraborg

KOM IHÅG: Du är viktig!
På sv.se/cirkelledare hittar du
mycket bra information,
till stöd, hjälp och inspiration!

Kontaktuppgifter SV Skaraborg
Kundtjänst: 0502 -100 58
E-post: skaraborg@sv.se
Hemsida: sv.se/skaraborg

