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Nyheter från Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

Vi pausar och gasar samtidigt
Vi pausar all verksamhet i våra lokaler till i första hand den 26 november,
men samtidigt flyttar vi ut vår verksamhet på nätet eller utomhus. Dessutom
erbjuder vi stöd för föreningar och organisationer så att deras medlemmar
kan fortsätta att träffas på nätet och bedriva sin verksamhet.
Gå en distanskurs hemifrån eller starta en egen distanscirkel! Du kan välja
mellan en mängd olika ämnen och områden. Nedan ser du några av SV
Sörmlands distanskurser. Klicka på länken ser du hela SVs distansutbud.
Kontakta ett av våra kontor så hjälper vi dig komma igång med en cirkel.

Se all distansverksamhet

Samtal om demokrati
Välkommen till samtal om
demokrati. Vi använder oss av
Youtube för att belysa olika aspekter
av demokrati som vi efter filmerna
diskuterar.
Filmer om demokrati och
styrelseformer. VI tittar, samtalar,
reflekterar och lär oss tillsammans.

LÄS MER

Hantera din smarta telefon
Är du osäker på hur du kan utnyttja
hela kraften i din telefon? Vill du lära
dig finesserna.? Eller är du osäker
på hur din surfplatta eller
smarttelefon fungerar, då är den här
kursen för dig.Den här cirkeln kan
vara bra om du funderar på att
skaffa telefon eller platta.

LÄS MER

Engelsk konversation
Vill du prata engelska? Vill du veta
vad som händer i Storbritannien
inför EU utträdet? Vill du hålla dina
engelska kunskaper vid liv och bli
bättre på att hitta orden och
uttrycken under resor,
jobbsituationer och med
internationella vänner. Oavsett dina
motiv är du välkommen till denna
cirkel.

LÄS MER

På Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland följer vi Folkhälsomyndighetens
riktlinjer för att bromsa smittan av covid-19. Därför ber vi dig att stanna
hemma om du känner dig det minsta förkyld. Vi ser även till att hålla avstånd
till varandra i vår verksamhet, samt anpassat storleken på våra grupper till
max 6 deltagare.

Plats för nytänkande

Klicka här om du inte längre vill ha e-mail från oss.

