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Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges
största studieförbund och verkar i 280 kommuner.
SV Stockholm verkar i Stockholms stad och Lidingö
kommun. Vi har egna verksamhetslokaler på Kungsholmen, Södermalm och i Kista, men mycket verksamhet
genomförs också på annat håll runt om i hela Stockholm och på Lidingö. Vårt administrativa kontor finns
på Tjärhovsgatan 6, 1 tr.
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm är en ideell och självständig organisation med Centerpartiet,
Folkpartiet Liberalerna och LRF, Lantbrukarnas Riksförbund som grundorganisationer. Studieförbundet
Vuxenskolan leds av en, av avdelningsstämman vald,
styrelse. Styrelsens arbete har under 2014 letts av ordförande Håkan Jonsson. De övriga elva förtroendevalda
har varit Sara Svanström (1:e vice ordförande), Hans
Peters (2:e vice ordförande), Bonnie Bernström, Erik
Blom (representant för Vi Unga), Renate Jüdes, Joar
Karlsson Forssell, Fredrik Lindstål, Lars Lundqvist,
Daniel Sunesson, Karin Wiborg och Hans Wiklund.
Styrelsen har under året haft elva sammanträden samt
en planeringskonferens. Därutöver har presidiet deltagit i de ordförandekonferenser som SVs förbundskansli
bjudit in till.

Värdegrund
Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors
lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på
människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans
med andra människor och med hänsyn till miljön.
Vision
Studieförbundet Vuxenskolans vision är en värld
som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka
alla människors inflytande och delaktighet, stärker
vi demokratin.
Vi är mångfaldens studieförbund som ger varje
människa möjligheter att växa.
Vi är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm,
Tjärhovsgatan 6, 1 tr,
Box 4322, 102 67 Stockholm,
Tfn 08-679 03 00
stockholm@sv.se · www.sv.se/stockholm
Bilder: Studieförbundet Vuxenskolan, om ej
annat anges.
© Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Hålla i hatten
och virvla med
D

et är sällan man hinner reflektera över förändringarna när man befinner sig mitt i en virvelvind.
Saker och ting händer och det är bara att hålla i hatten
och virvla med. 2014 var ett sådant år för Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Egentligen började
förändringens vindar blåsa redan januari 2012, när
det ”nya” SV Stockholm bildades av avdelningarna
Stockholm, Kungsholmen/Norrmalm och IKC (Internationellt Kulturcentrum). Vår vision den gången var en
modern avdelning som jobbade fokuserat med att
erbjuda folkbildning för så många olika målgrupper
som möjligt, att få 1+1+1 att bli 4 och inte 3.
En ny organisation bildades och tillsammans gjorde vi
upp en treårsplan: se över kostnaderna utan att tappa
verksamhet, utveckla verksamheten men inte göra avkall på kvalitet, utveckla vår egen kompetens, synas och
höras mer i debatten, bli kaxigare och bättre på att berätta om vår fantastiska verksamhet, den som berikar
så många människors vardag och fritid.
Nu, exakt tre år senare, står vi med facit i hand och
kan, något vindrufsiga, konstatera att vi inte bara
lyckades uppnå våra högt uppsatta mål – vi till och

med överträffade dem. Med våra drygt 200 000 verksamhetstimmar är vi numera landets största avdelning
inom Vuxenskolan och genomlysningen av avdelningen
2013 visade att vi hade god kvalitetskontroll. Genom
att sälja en fastighet som sin charm till trots tärde på
våra resurser, kunde vi i november 2014 flytta samman
styrkorna i nya kontorslokaler, ett stenkast från Medborgarplatsen. Vi är aktiva på sociala medier, vi bjuder
in till debatter, vi samarbetar med andra aktörer inom
civilsamhället, med stadsdelsförvaltningar och med en
mängd olika föreningar.
Medborgare som inte erbjuds möjlighet till bildning
och utveckling inom områden som de själva – fritt och
frivilligt – väljer, har allt att förlora och absolut inget
att vinna. Och när medborgarna drar det kortaste strået
gör även samhället det. Att riva är så oändligt mycket
lättare än att bygga upp …
Alla vi som bidragit till SV Stockholms resultat 2014
– cirkelledare, medarbetare och styrelse med flera –
känner oss stolta över året som varit. Men vi tänker inte
luta oss tillbaka och vila på lagrarna, resan fortsätter
och vi vet vart vi är på väg.

Annika Estassy Lovén
Chef Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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>> Minskad läsning innebär
att vi får svårare att ta till oss
innebörden av längre texter,
vi blir sämre på att förstå
ett skriftligt budskap och att
reflektera. Ur demokratisynpunkt är det allvarligt.

© Copyright Johnér Bildbyrå AB

Läsfrämjande
Samtidigt som intresset för
våra skrivarkurser växer, visar undersökningar på att allt
fler väljer att ägna sin fritid
åt annat är att läsa romaner.
Det är givetvis glädjande att
många vill förkovra sig i konsten att författa, men det är
också mycket bekymmersamt
att intresset för att läsa långa
skönlitterära texter minskar.
I en snuttifierad och komplex
värld behövs läsningen som
motvikt. För att förstå och för
att få perspektiv. Faran ligger
inte i att människor ska sluta
läsa helt och hållet utan i att
fördjupad läsning blir förbehållen vissa grupper, att de
som redan i dag läser mycket
fortsätter med det, medan
läsningen krymper hos andra
grupper.
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Minskad läsning innebär att
vi får svårare att ta till oss
innebörden av längre texter,
vi blir sämre på att förstå
ett skriftligt budskap och att
reflektera. Ur demokratisynpunkt är det allvarligt. Forskningen är enig när det gäller
effekterna av att läsa. Vi får
ett rikare och mer varierat
språk, vi får kunskap och
bildning, bättre teoretiskt
och abstrakt tänkande, ökad
förmåga att känna empati,
ökad kreativitet och rikare
fantasi.
Vuxenskolan i Stockholm vill
bidra till att vända utvecklingen åt rätt håll och därför
är läsfrämjande insatser från
och med 2014 ett prioriterat
verksamhetsområde.

Tillgängliga sago- och sångstunder
Tillsammans med Vuxenskolan tar biblioteken chansen att göra
sina sagostunder tillgängliga för barn med behov av tecken som
språkstöd.
Biblioteken i Stockholm har ett omfattande program med verksamhet
för barn. Studieförbundet Vuxenskolan genomförde under hösten
2014 en serie program tillgängliga
även för de barn som har behov av
förstärkning av det talade språket.
Vid programmen användes TAKK
(Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). Sammanlagt blev det 13 program som genomfördes med TAKK.
– En av våra cirkelledare deltog
på träffarna. Ledaren tecknade till
de sagor och sånger som framfördes och stannade sedan efter programmet och lärde ut enkla tecken
till barnen, berättar Lill Carlsson,
ansvarig verksamhetsutvecklare på
Studieförbundet Vuxenskolan.
– Jag deltog själv i två, på Östermalms bibliotek och på Kista
bibliotek, fortsätter Lill, det var
fantastiskt att se hur barnen började teckna till varandra, att kommunikation uppstod.

Det skrivna ordet – en
del av vårt blodomlopp
Lill Carlsson. Foto: Eveline Johnsson

TAKK/Teckenkommunikation
används tillsammans med hörande personer som har nedsatt
kommunikations- eller talförmåga. Man talar och tecknar
samtidigt de viktigaste orden.

I en bokcirkel delar du din läsupplevelse med andra,
du diskuterar det du läst och hamnar mitt i det goda
samtalet. Det har alltid genomförts massor av bokcirklar eller läsecirklar inom folkbildningen – de är en del
av vårt blodomlopp.
De senaste åren har vi sett en tydlig trend – nu vill
många också skriva själva! För varje termin ökar
våra skrivarcirklar i antal. Författarkurs, grundkurs
i skrivande, skriv om ditt liv, skriv barnböcker, skriv
skräck … listan kan göras lång. Det viktigaste är att
många hundra människor har kommit till oss och
påbörjat en ny kreativ fas i sina liv. Det skrivs som
aldrig förr i stugorna.

Läs på alla dina språk!
Att läsa är viktigt. Studieförbundet vuxenskolan slår ett slag för läsningen även
på andra språk än svenska.
– När barn lär sig läsa, ska de göra
det på alla sina språk! Det menar
Annika Estassy Lovén, chef för
Studieförbundet Vuxenskolan i
Stockholm. I Sverige har vi idag
200 modersmål, fortsätter Annika
Estassy Lovén. Det är en ofantlig
rikedom som vi måste ta till vara.

Vuxenskolan vill stötta dem som
finns nära barnen.
– Anhöriga, modersmålslärare
och förskollärare är en viktig
grupp som i sin tur betyder allt för
att barnen lär sig läsa på de språk
de redan kan tala, säger Annika
Estassy Lovén.

>> När barn
lär sig läsa,
ska de göra
det på alla
sina språk!

Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm har under 2014 inlett
ett samarbete med En bok för alla
och Bokspindeln, för att synliggöra
kraften i många språk. Genom ett
nära samarbete med över 100 internationella föreningar är det naturligt att uppmärksamma den tillgång
som flerspråkighet är. För individen
och för Sverige.
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Lust att läsa svensk litteratur
Tillsammans med våra samverkande invandrarföreningar startade
Studieförbundet Vuxenskolan ett läsfrämjandeprojekt under 2014.
Tanken var att uppmuntra föreningarna till läsande och att medlemmar, med annat modersmål än
svenska, skulle komma i kontakt
med svensk litteratur och svenskt
skriftspråk.
– Det är ett bra tillfälle att kunna
stödja varandras språkutveckling,
säger Chabnam Koistinen, ansvarig
verksamhetsutvecklare.
– Föreningarna som deltar kände
snabbt en samhörighet med varandra och flera tyckte att det var
ett utmärkt sätt att utveckla både

läsförståelse och hörförståelse
av det svenska språket, fortsätter
Chabnam. En annan viktig aspekt
var att deltagarna kunde få större
inblick i den svenska kulturen,
fortsätter hon.
Föreningarna får stöd i att hitta
svenska författare och medel att
kunna bjuda in föreläsare och författare till sina träffar. Studiecirkeln används för att skapa en bra
miljö att diskutera läsupplevelsen i
och för att studera hur svensk litteratur speglar kultur och samhälle.

Chabnam Koistinen. Foto: Eveline Johnsson

Under 2014 gick 15 föreningar in
i projektet och drygt 45 läse- och
bokcirklar planerades.

Studieförbundet Vuxenskolan brinner för läsglädje
– Vi har startat ett flertal läsfrämjande satsningar, berättar Annika Estassy Lovén, chef för Vuxenskolan i Stockholm. Det här är
ett område där vi verkligen kan göra skillnad. Med vårt livaktiga
kontaktnät når vi fram till grupper där behoven är stora. Den gemensamma nämnaren för alla våra satsningar är Läsglädje!
Alcides Gimenez har gedigen erfarenhet av internationellt arbete,
bland annat för Röda Korset. Idag
är han chef för Vuxenskolans internationella kulturcentrum, IKC, i
Stockholm.
– Vi samarbetar med över hundra föreningar, berättar Alcides.
Ofta handlar det om en trygg miljö
där man träffar landsmän, men i
föreningarna finns också ett stort
bildningsintresse.
– Nu ger vi föreningarna extra
stöd för läsfrämjande.
Det är fokus på böcker på svenska, om läslust och möjlighet att diskutera det man läst. Föreningarna
får också stöd att bjuda in författare och andra föreläsare.
– Intresset är jättestort, berättar
Alcides Gimenez, flera föreningar
är redan igång med verksamheten.
Barn med annat modersmål
Vuxenskolan stöttar också hemspråkslärare och föräldrar till
barn med annat modersmål genom
inspirationsträffar. Detta i nära
samarbete med bibliotek, En bok
för alla och barnboksexperterna
Bokspindeln.
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Läsinspiratörer
För den som har en funktionsnedsättning är ofta läsandet en extra
stor utmaning.
– Här har Vuxenskolan arbetat
med flera olika projekt, berättar
Annika Estassy Lovén.
Exempelvis har dagliga verksamheter och gruppboenden fått besök
av olika läsinspiratörer och skådespelare.
– Vi ville också föra in de hjälpmedel som finns via ny teknik,
säger Annika Estassy Lovén. Det
finns fantastiska möjligheter som
inte alltid når fram till dem som
behöver det bäst.
En annan satsning är ledarledda biblioteksbesök.
Läsglädje är viktigt
Annika Estassy Lovén berättar om
hur hon tidigt fick upp ögonen för
läsglädjens betydelse.
– Jag kunde i stort sett ingen
svenska då jag kom till Sverige som
13-åring efter en uppväxt i Senegal
och Frankrike.
– Vägen till språket, kompisar
och samhällsdelaktighet gick genom läsandet. Och jag fick läsa det

>> Läsning
ska vara en
lustfylld upplevelse och
utgå från
läsarens intressen och
förmåga.

jag själv tyckte var roligt. Läsning
ska vara en lustfylld upplevelse och
utgå från läsarens intressen och
förmåga, säger hon.
– Alla är vi olika och gillar olika,
vilket är bra, det får vi inte glömma.

Verksamheten fick 2014 stöd av regeringens satsning på läsfrämjande insatser för att stärka intresset och motivationen för läsning och litteratur i
grupper som sällan eller aldrig läser.

>> Det finns så mycket kraft
och energi, kreativitet och förmåga. Men vi har ofta sett att
det saknas erfarenhet av att
organisera och rikta kraften så
den blir produktiv och skapande.

En bildningsresa
En av folkbildningens viktigaste uppgifter är att erbjuda
en bildningsresa för dem
som mer än andra riskerar
att hamna i diket. Så ser vi på
vårt uppdrag. Därför prioriterar vi verksamhet som
vänder sig till unga personer
i utsatta områden. Och vi
är bra på det. Resultaten är
talande.
Stockholm är på vissa sätt en
segregerad stad. Trots goda
kommunikationer rör sig
många inte särskilt ofta mellan olika stadsdelar. Att vara
ung, ha svårt att få jobb och
egen bostad bidrar till isolering, att man avskärmar sig.
Samtidigt finns det så mycket

kraft och energi, kreativitet
och förmåga. Men vi har ofta
sett att det saknas erfarenhet
av att organisera och rikta
kraften så den blir produktiv
och skapande.
Här hjälper vi tilloch gör det
genom att arbeta lokalt, hitta
personer som har legitimitet
just där vi ser att det går att
utveckla verksamhet. Med
förhållandevis små resurser
organiserar vi unga i studiecirklar kring exempelvis en
musikstudio. De bildar grupper, lär sig producera musik
och deltar i ett sammanhang
som är utvecklande för dem.
Vi tar dem på största allvar.
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Folkbildande samarbeten
Att vara en aktör inom folkbildningen innebär att ständigt söka samarbeten. Med organisationer, föreningar
och offentliga aktörer. På så vis kan vi bli starka och
använda samhällets resurser mer effektivt.
På Blå Huset i Tensta driver vi sedan oktober 2013
en blomstrande verksamhet där vi samlar ungdomar
kring en musikstudio och replokal. Framgången vilar
på ett samarbete med de aktörer som redan finns på
plats. Att vi tillsammans bidrar med de resurser vi har.
Stockholms Stadsmission driver sedan några år ungdomsgården på Blå Huset och ville gärna ha en utveckling av verksamheten, hitta sätt att få ökad struktur.
Kulturskolan som länge haft verksamhet i huset har
också haft svårt att få tillräckligt med deltagare. Vuxenskolan får nu möjlighet att använda lokalerna och
har rekryterat handledare med lokal förankring och
legitimitet bland ungdomarna.
I ett myller av kreativitet organiseras ungdomarna och
börjar producera musik på ett strukturerat sätt där
studiecirkeln är det pedagogiska verktyget. Men vi är
beroende av att Stockholms Stadsmission driver gården och har personal på plats. Och att Kulturskolans
erfarna pedagogiska personal ger våra handledare stöd
på plats.
Verksamheten har blivit så lyckosam att Kulturskolan
vill pröva att lite utanför boxen driva musikproduktion med ungdomsgrupper på Vuxenskolans sätt. Idag
arbetar vår handledare en dag i veckan för Kulturskolan med vårt koncept. Vi bidrar till en utveckling av
Kulturskolans arbetssätt i områden som Tensta. Vi får
stöd i kompetensutvecklingen av våra handledare. Det
är en mycket bra början.

SV Music Stockholm på Tuben i Farsta
Efter en spiraltrappa öppnar sig en lokal full av musik och med
en stor scen. Fritidsgårdskänslan försvinner direkt, det här är på
riktigt.
Under 2014 har Studieförbundet
Vuxenskolan Stockholm haft flera
musikarrangemang på ungdomens
hus Tuben i Farsta. Tuben har en
stor scen med ordentlig ljusrigg,
PA, medhörning och backline.
Grupperna har även tillgång till
en loge i anslutning till scenen, allt
för att det ska vara på riktigt.
Detta är precis vad vi vill erbjuda
våra ungdomar, en riktig spelning
som andas kvalitet och erbjuder
samma känsla som en större klubbspelning.
Blandade musikstilar
När vi blandar olika musikstilar

som hiphop, rock, metal och pop
samma kväll bygger vi broar och
skapar nya möten. Fördomar om
andra stilar spräcks och det märks
att det inte spelar någon roll vilken
musikstil du spelar när glädjen
strålar från scenen.
Besökarantalet har ökat för varje
spelning. Under höstens sista spelning var publiken uppe i 100 besökare – en perfekt kväll.
The Tube, som är Studieförbundet Vuxenskolans musiksatsning,
ska vara något för alla, oavsett hur
långt man har kommit med sitt
band. Här har det verkligen lyckats.

Studiecirklar för unga nyanlända
Med skaparglädje som redskap ska Kompasshuset underlätta
nyanlända ungdomars väg in i det svenska samhället och vidare
ut i arbetslivet.
– Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och erbjuder nyanlända unga med olika nationaliteter
möjlighet att få träffa jämnåriga
svenskar i en kreativ miljö, säger
Alvaro Lavagno, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan.
Kompasshuset är en del av
Vuxenskolans verksamhet vid
Hornstull, lokaler som rymmer
både danssal och musikstudio.
Så förutom studiecirklar i svenska
och samhällskunskap kan man
också skriva egen musik eller delta
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i dansklasser.
– Musik är ett eget, universellt
språk. Man kan kommunicera bara genom musik.
Jon Skoog är musikproducent
och cirkelledare och ser hur det
kreativa arbetet med att skriva musik och text stärkt självkänslan hos
deltagarna.
– Går man härifrån med känslan
av att ha lyckats är det lättare att gå
vidare med annat och tro att man
ska lyckas med det också – som att
lära sig svenska och få ett jobb.

Jon Skoog, cirkelledare och musikproducent.

Event i Tensta 2014
I anslutning till vår Hiphop-verksamhet på Blå Huset
i Tensta genomförde vi under 2014 ett antal öppna
publika arrangemang. De har haft flera syften. För
det första att ge de ungdomar som är engagerade i
musikproduktion möjlighet att fördjupa eller bredda
sig, upptäcka nya områden. För det andra att locka nya
deltagare till verksamheten genom att låta dem pröva
på. För det tredje att sätta verksamheten på kartan,
göra den känd bland musikintresserade i Stockholm.
Workshopdagar och Tensta-Jam
Under tre dagar den 8-10 januari genomförde vi
workshops och scenarrangemang i Blå Huset. Med
kunniga ledare hölls workshops i musikproduktion,
dancehall, breaking och DJ-ing. Förutom att låta
ungdomar som deltar i verksamheten pröva på andra
uttryckssätt och locka nya deltagare till verksamheten
fick en del grupper pröva på att stå på scen.
Ett 50-tal personer deltog. Bland de mer namnkunniga
akterna fanns I-Smile, Ras Udo & Cheluz från gruppen
Slag Från Hjärtat och Svart & Vit som kommit fram
genom vår verksamhet i Skärholmen. Arrangemanget
var ett samarbete med Stockholms Stadsmission, Kulturskolan och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Afton i talad dikt
I februari genomfördes arrangemanget Afton i talad
dikt med bland andra Meron Mengasha, en poet från
Tensta. De cirka 40 deltagarna fick lära sig hur man arbetar med spoken word, en slags poetisk enmansteater
som kan framföras acapella eller till musik.
En workshop kring spoken poetry slam metal genomfördes. Poetry slam är en tävlingsform i estradpoesi för
egenskrivna dikter. Under kvällen premiärvisades även
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Musikuppträdanden - Sjukstugan, m.fl.
Dansuppvisning, Open Mic & Öppen Scen
Gratis - Ingen åldersgräns - Alkohol- och Drogfritt

Affischer för två av eventen.

kortfilmen ”Den bästa av världar” som producerats av
en av deltagarna i våra grupper.
Workshop-dag
I december genomfördes ytterligare en workshop-dag
i Blå Huset vilken samlade uppåt 40 deltagare. Här
bjöds på dans i replokalen, möjlighet att prova på instrument och introduktion till musikproduktion med
våra assisterande handledare Liban och Abby. Ett
antal ungdomar arbetade med röst- och sångpedagogen Paula Lobos. En låtskrivarverkstad genomfördes
med Toju Jemide, mer känd som artisten Dirty Jens.
Jul-Hype
I mellandagarna genomfördes Jul-Hype i Blå Huset.
Arrangemanget samlade en liten grupp ungdomar som
bland annat fick en exklusiv föreläsning och samtalsstund med artisten Rigo, känd från Topaz Sound, Infinite Mass och The Latin Kings. Här fick ungdomarna ta
del av viktiga erfarenheter från musikbranschen.

#föreningslivåtalla
Vuxenskolans fristående ungdomsförbund – Vi Unga – har sett
en explosionsartad ökning av föreningar sedan nya strategin
sjösattes. Därför storsatsar de.
– Vår nya strategi som vi kallar
#föreningslivåtalla är vår ledstjärna i allt vi gör, berättar Melina
Bergström som är verksamhetsutvecklare på Vi Unga. Strategin går
ut på att alla unga oavsett tidigare
erfarenhet, socioekonomisk bakgrund, utbildning eller ålder ska
kunna ta sig in i föreningslivet och
påverka.
– Inte minst är vi stolta över
våra nystartade föreningar och
verksamheter i Tensta, Södertälje,
Rinkeby och Hässelby.
25 nya föreningar har det blivit

de senaste månaderna.
– Alla är välkomna, oavsett
intresse, säger Melina. Vi hjälper
unga att organisera sig kring vitt
skilda intressen som styrketräning,
musikskapande, dans och lan.
Stöttar ungdomar
Vi Unga arbetar för empowerment
av unga. De vill att barn och unga
ska ta makten över sitt eget liv och
erbjuder verktyg för det.
– Vi stöttar unga med föreningskunskap, nätverk och gemensamma utbildningar, berättar Melina.

Deltagare på ledarskapssutbildning. Foto: Frida Vega Samuelsson.

Utbildningar där unga leder unga.
Det handlar om att låta unga växa
och få möjlighet att ta egna initiativ. I föreningslivet, men även privat eller i arbetslivet. Utbildningen
ger också kunskap om och förståelse för civilsamhället.
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Jam i Skärholmen

Gateway Studios Hornstull

I mitten av april anordnade Studieförbundet Vuxenskolan 4 Elements Jam på Andra Hemmet i samarbete
med Fryshuset. En stor tävling som innehöll hiphopens
fyra element.
Det blev en stor succé och drygt 30 dansare från
hela landet deltog. 400 personer besökte Andra Hemmet, däribland ett flertal andra avdelningar inom
Vuxenskolan som var på besök i Stockholm. Det här
var andra året i rad som denna tävling ägde rum i Skärholmen.

Under hösterminen 2014 har
verksamhetslokalen på Bergsunds
Strand, vid Hornstull, förändrats. I
en del av lokalen har Vuxenskolan
skapat en komplett musikstudio.
Studion som är delvis finansierad av föreningen ROE, Rörelse
och enighet, har sedan september
använts av ungdomar från socialt
utsatta områden under ledning av
musikansvarige Jon Skoog.

Breakbattle på 4 Elements Jam.

Internationella föreningar
En viktig del av Vuxenskolans internationella verksamhet i Stockholm är vårt samarbete med internationella
föreningar. Idag har vi över hundra internationella
föreningar i vårt nätverk. Tack vare dem är vi idag en
internationell mötesplats för människor från olika kulturer, länder och språk. Tillsammans med föreningarna arbetar vi för att organisera och främja folkbildning.
Syftet är att ge människor möjligheter att utveckla
sig inom olika områden som språk, demokrati, hantverk, musik, dans etc. Vår verksamhet kan också vara
en plattform för nyanlända att komma in det svenska
samhället.

Kista träff
Under det gångna året har vi arbetat för att lägga grunden för ett samarbetsavtal mellan Studieförbundet
Vuxenskolan Stockholm och Kista träff, två stora aktörer i Stockholm som kan göra en samlad insats inom
folkbildningen.
Vi vill skapa nya vägar för att nå de målgrupper som
fortfarande är underrepresenterade i folkbildningen.
Tillsammans ska vi genomföra ett utvecklingsarbete
riktat mot ungdomar. Vuxenskolans hiphop-koncept
sprids till Kista samtidigt som unga från Kista kommer
att delta i verksamheten på Kompasshuset vid Hornstull.
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För närvarande spelar ett tiotal
grupper in musik i studion. Målet
med studioverksamheten är att
ungdomarna ska lära sig att utvecklas, samarbeta och peppa varandra via musik och låtskrivande.
En stor del av deltagarna är unga
tjejer och det finns planer på att
göra en musikproduktionskurs riktad enbart till tjejer.

Husby Gårdsdagen 2014
Lördagen den 30 augusti medverkade Studieförbundet Vuxenskolan
på Husby Gårdsdagen. Vuxenskolan har sedan ett par år bedrivit
kurser i hantverk tillsammans med
Husby Gård och ville därför självklart vara med och bidra till dagen.
Under eftermiddagen presenterade Studieförbundet Vuxenskolan
DJ-Danne på scen. Danne var
väldigt populär och drog en stor
publik. Vuxenskolan genomförde
också workshops i stickning.
Hela dagen var fullspäckad med
olika aktiviteter. Flera utställningar genomfördes. I Konsthallen
visades verk av Husby Konst &
Hantverksförenings medlemmar.
I Lilla rummet var det ett bildspel:
”Husby Gård från 1974 och framåt”.
Lillstugan hade öppen ateljé och
runt huset var det konstutställning.
I trädgården byggde också Förorten
i Centrum ett monument av målade
gatstenar.
Den nya verstadsbyggnaden
invigdes med trummor och tal av
kultursekreteraren Ulrika Eriksson
Nilsfors och sedan var det drejningsworkshop inne i keramikverkstaden.

Monumentet som byggdes
av Förorten i centrum.

– Det var fantastiskt att vara
med under dagen, säger Annika
Ingeson på Vuxenskolan. Mycket
kreativitet och exempel på samverkan visades upp.
Medverkande var bland andra
Husby Konst & Hantverksförening,
Norra Järva Stadsdelråd, irakiska konstföreningen, Norra Järva
Scoutkår, Rinkeby-Kista SDF, Mittiprickteatern och Kulturskolan.

Från jordens alla hörn
I de gamla vackra lokalerna i Borgerskapets Enkehus på Norrtullsgatan pågår en studiecirkel i svenska. Verksamheten inom
Iffi, Internationella föreningen för invandrarkvinnor, lockar många
deltagare från jordens alla hörn.
Här får man lära sig svenska i tal
och skrift. Gruppen består företrädesvis av kvinnor i olika åldrar,
men även män deltar. Vuxenskolans cirkelledare Berit Johansson
leder deltagarna framåt med van
hand. Just denna dag utforskar
man pluralformerna och samtalar
kring en text med många vardagliga substantiv. Skratten klingar
vänligt när någon säger något som
blir lite tokigt. Det är tillåtet att
göra fel.
– Det finns en gemenskap här
som överbryggar alla gränser, säger
Berit.
Språkcirklarna arrangeras för såväl nybörjare som de som kommit
en bit på väg. Men hur arbetar man
med en nybörjargrupp som inte

kan ett ord svenska och där deltagarna talar helt olika språk?
– Vi börjar med bilder på vardagliga saker eller talar om föremål i
rummet, säger Berit med en självklarhet och trygghet man bara får
efter närmare 30 års arbete som
lärare och cirkelledare.
I centrala Stockholm
Vuxenskolans samarbete med Iffi
är mångårigt och fruktbart. Genom
språkcirklarna ges deltagarna ökad
självkänsla och bättre möjligheter
att komma ut i samhället och skaffa
sig arbete. Att verksamheten är
förlagd till centrala Stockholm och
i ett gammalt anrikt hus understryker verksamhetens integrationsfrämjande roll.

Berit Johansson leder cirklar.

>> Det finns
en gemenskap här som
överbryggar
alla gränser.

Gruppen fortsätter med prepositioner. Heter det ”att gå till, på
eller i toaletten”? Hm, det blir ju
helt olika betydelser konstaterar
deltagarna.
– Man vill ju inte vara ”i” toaletten, säger Berit och alla skrattar
igen.

Självständiga tjejer skriver hiphop
I Tensta är det hiphop och liknande dansmusik som gäller. Verksamheten lockar nästan lika många tjejer som killar vilket hittills
varit ovanligt i Vuxenskolans musikverksamhet.
I Blå Huset i Tensta driver Vuxenskolan en inspelningsstudio där
ungdomar har studiecirklar. De får
handledning och stöd i att producera musik. Det har snabbt blivit en
stor succé!
Gruppen AfroDistance
En av grupperna som kommit en
bra bit på väg heter AfroDistance.
Abgirl ”Abby” Jemide startade
gruppen för två år sedan tillsammans med kompisen Rachel Biirah.
– Vi såg en affisch på vår skola
om att det fanns möjlighet att få
komma in och göra musik i studion
i Blå Huset om man tog kontakt
med Vuxenskolan. Det har betytt
mycket för oss, gjort det enklare
att få uppträda på fler ställen och
att komma in i musikvärlden, säger
Abby. Vi har fått hjälp att mixa,
spela in audio och spela in röster.
Att bli självständiga.
AfroDistance gör nu allt själva,
skriver, producerar och uppträder
live.

– Vår första låt handlar om Gud,
berättar Abby. Andra handlar om
systemet vi lever i. Alla människor
är enade. Man ska komma ihåg
var man kommer ifrån. Det spelar
ingen roll om man är svart eller vit,
vi är ändå samma. Hela budskapet
sammanfattas i vår låt ”Unite”.
Ökande andel tjejer
Renée Weberitsch är nationell musiksamordnare för en inkluderande
musikverksamhet på Vuxenskolans
förbundskansli och bekräftar bilden att andelen tjejer ökar.
– Jag är övertygad om att det beror
på att vi som studieförbund blivit
väldigt mycket bättre på att erbjuda
en inkluderande musikverksamhet.
Vår marknadsföring, vårt förhållningssätt, mottagande i replokaler
och våra särskilda satsningar har
blivit så mycket mer normkritiska
och inkluderande de senaste åren,
säger Renée.
– Hiphopkulturen är ju minst

Abgirl ”Abby” Jemide och Rachel Biirah, AfroDistance.

>> Vi har
fått hjälp att
mixa, spela
in audio och
spela in röster. Att bli
självständiga.

lika mansdominerad som rocken.
Att vi ser en större andel tjejer
inom just hiphopverksamheten tror
jag framför allt beror på en mer
medveten personal över lag. Eftersom hiphopverksamheten är så
pass ny ute i landet så visar kanske
denna genre bättre hur det kan se
ut om man gjort mer rätt från början, avslutar Renée.
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>> Att vilja göra gott och
att vilja göra en insats
är en djupt förankrad
mänsklig drivkraft.

En bättre värld
Tron på en bättre värld hör
inte gårdagen till. Att vilja
göra gott och att vilja göra en
insats är en djupt förankrad
mänsklig drivkraft. Vi möter
varje dag människor som
engagerar sig för förändring.
Föräldranätverk som slåss
för barnens bästa. Intresseorganisationer för människor
med olika diagnoser och
sjukdomar. Miljörörelser
som vill minska klimatförändringarna. Nyttja förnybara energikällor. Odla
ekologiskt. Föreningar där
medlemmarna vill främja
demokrati och mänskliga
rättigheter i sina ursprungsländer. Kulturutövare som
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vill sätta fokus på Romernas
situation i Europa. Listan
kan göras lång.
Vi kan inte nog hylla dessa
vardagshjältar och vill stämma in i kören: Vi tror att världen blir bättre av ett blomstrande föreningsliv! Och vi vill
vara med i er dagliga kamp
för en bättre värld.

Ambassadörer i Fairtrade

Så kan vi leva ihop

Det är Vuxenskolans ansvar att ta
till vara människors ideella krafter
och erbjuda redskap för att själva
bli aktiva och drivande för utveckling av det lokala samhället.
Vuxenskolan är medlem i Fairtrade, vi tycker att det är viktigt att
stödja arbetet med att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare
och anställda i länder med utbredd
fattigdom.
Under 2014 genomfördes tre
Fairtrade ambassadörsutbildningar
och en lokal teamledarutbildning.
Avdelningen har också samordnat ambassadörers engagemang
under fokusveckorna vecka 41 och
42 i oktober.

Andrzej Olkiewicz, författare till boken ”Konsten att
vara invandrare” gav publiken mycket att fundera över
med arrangemanget ”Så kan vi leva tillsammans – en
ny syn på integration”. Föreningen Internationellt
Kvinnocentrum bjöd in tillsammans med Vuxenskolan.

Goda affärer på
förnybar energi

Angelägen teater

I samarbete med LRF Mälardalen arrangerade Vuxenskolan ”Solenergi”, en lysande föreläsning med Lars
Andrén, ordförande i Svenska solenergiföreningen.
40 mycket intresserade deltagare hade sökt sig till
Stockholms innerstad. Föreläsningen arrangerades
inom ramen för LRF:s projekt riktat till lantbrukare.

De gröna näringarna spelar en mycket större roll för
energiförsörjningen än vad de flesta känner till. Den
förnybara energin tillgodoser idag drygt hälften av
Sveriges energibehov. Behovet av förnybar energi kan
skapa affärsmöjligheter för företagare i de gröna näringarna.

Föreställningen Soraya och Jonatan handlar om ett till synes
omöjligt möte mellan en tiggare från Rumänien och en svensk
välbärgad affärsman.
För initiativ och genomförande står
Berättarmusikensemblen som består av två scenberättare, Harleen
Kalkat och Johan Theodorson samt
folkmusikern Andreas Risan.
– Idén till föreställningen kom då
vi började diskutera de människor
som vi idag ser tigga på våra gator,
berättar Harleen. Tiggeri har blivit
en del av vår vardag, som berör
men som man samtidigt accepterar.
Vi vill undersöka vad som kan
hända när människor med olika
sociala bakgrunder och förutsättningar möts. Vad finns det för

bakomliggande strukturer? Och
hur bemöter vi det?
Föreställningen är en dagsaktuell
och angelägen berättelse som vävs
ihop med en romsk saga, De Förälskade Bergen. Harleen och Johan
gestaltar Soraya och Jonatan. Andreas har tonsatt berättelsen med
egenkomponerad musik influerad
av svensk och romsk folkmusik.
Föreställningen hade premiär i
november 2014 hos Vuxenskolan på
Eriksbergsgatan 8 B. Fler föreställningar planeras 2015.

Framtidsfrågor med
Steg 3
Behöver utveckling gå hand i hand med ekonomiskt
tillväxt? I ett samarbete med Vuxenskolan ordnade
Steg 3 en rad öppna seminarier under 2014.
Christina Ihrén är verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan:
– Det har varit oerhört spännande föreläsningar, säger
Christina, och ett nöje att samverka med en så engagerad organisation som Steg 3.
Vid samtliga tillfällen har Steg 3 haft besök av högprofilerade föreläsare som exempelvis Anders Wijkman,
Birger Schlaug, Stina Oscarson och Per Holmberg. I
samarbetet startades också studiecirklar.

Biodlare behövs
När de vilda bina blir färre måste biodlarna bli fler.
Sveriges cirka 10 000 biodlare jobbar för att täcka
pollineringsbehovet av fruktträd och andra odlade
växter. Studieförbundet Vuxenskolan vill hjälpa fler
att bli biodlare.
Vi startar varje år flera nybörjarkurser för framtida
biodlare. För erfarna biodlare har vi kurser i bihälsa
och hur man kan utveckla sin biodling. Vi samarbetar
med Biodlarna.
Johan Theodorson, Andreas Risan och Harleen Kalkat.

13

>> För Vuxenskolan är
det livslånga lärandet
en bärande tanke.

Livslångt lärande
En av våra viktigaste och
största målgrupper är seniorer. Under 2014 var omkring
38 procent av våra deltagare,
cirka 13 500 personer, över
60 år. Och denna målgrupp
växer.
För Vuxenskolan är det
livslånga lärandet en bärande
tanke. Bildningsresan fortgår
utan uppehåll.
Seniorer är inte längre en
sammanhållen målgrupp.
Här finns alla möjliga intressen och behov, olika åldrar
och livsfaser. Precis som
barn- och ungdomstiden, fast
utsträckt på många fler år.
Vuxenskolans ambition är
att erbjuda seniora personer
ett rikt utbud av kurser och
aktiviteter. Sammanhang där
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bildningsresan kan fortsätta.
Tillfällen då man kan få möta
andra och utbyta erfarenheter.
Vårt program utformas genom att lyssna noga på den
efterfrågan som finns.
Men vi nöjer oss inte med
det. Vi vill också lyfta fram
den enorma kompetens och
de livserfarenheter som
finns hos seniora personer.
De gör vi exempelvis genom
att i scenprogram ge plats
för personer med spännande
yrkeskarriärer eller som på
olika sätt varit medskapande
i utvecklingen av det samhälle vi lever i idag.

SeniorNet utvecklas

Mässa om boende

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har sedan
några år ett etablerat samarbete med SeniorNets klubbar på Kungsholmen och i Hässelby-Vällingby. Under
2014 startade även ett samarbete med Söder-klubben.
Totalt uppgår verksamheten till lite mer än 1 000 studietimmar och cirka 100 kulturarrangemang.

Att boendet är en angelägen fråga
för den som är äldre vet vi från de
kontakter vi har med våra samarbetspartners. Hur kan vi som studieförbund öka medvetenheten och
kunskapen om vilka alternativ som
finns? Inte minst viktigt – hur ska
man hantera ekonomin kring boendet på äldre dagar? Och hur gör vi
folkbildning av detta?

Under sommaren testade SeniorNet Kungsholmen en
distansutbildning för ledare inom SeniorNet. Deltagarna kom från hela landet. Studiematerialet som användes hade tagits fram av en av ledarna. Förhoppningen
är att materialet skall komma till användning i fler
sammanhang.

Samarbete med SPF
SPF är en av våra viktigaste samarbetsorganisationer.
Studieförbundet Vuxenskolan har ett omfattande samarbete med de 30 lokala SPF-föreningarna i Stockholm.
Under 2014 genomfördes 3 241 studietimmar tillsammans och 368 kulturarrangemang.
Vi samarbetade bland annat vid Kungsholmens seniordag den 9 oktober. Omkring 150 personer deltog och
fick information om äldrefrågor inom kommunen.
Under året har vi tillsammans ordnat träffar för bland
andra studieombuden inom SPF, möten för erfarenhetsutbyte och inspiration.

I aulan på Anna Whitlock samlades
över 120 personer för att delta i
Vuxenskolans minimässa om
äldres boende. Intresset var väldigt
stort. Mässan bjöd på utställare
som representerade olika äldreboenden, samt populära scenprogram.
På scenen möttes SPFs distriktsordförande Monica Ulfhielm och
Stockholms nya äldreborgarrråd
Clara Lindblom i ett samtal om
boendepolitiken. Nästa programpunkt ägnades åt ekonomi. Birgitta
Piper, privatekonomisk rådgivare
och krönikör i bland annat M Magasin, höll ett engagerat anförande
och redoggjorde för fallgroparna
för äldre.

Monica Ulfhielm och Clara Lindblom (th)
i samtal med Annika Edwards (tv).

I pausen mellan programpunkterna kunde deltagarna mingla mellan
utställningsborden och samtala
med varandra och med utställarna.
Det var mycket kunskap som förmedlades. Mest av allt fångades vi
dock av alla möten och av utbytet
mellan de som närvarade under
arrangemanget.

Rusning efter kurser i iPad
Det märks att vi står mitt i ett omvälvande teknikskifte. Hos
Vuxenskolan ökar intresset för kurser i iPhone, iPad och Android
explosionsartat. Det är seniorer som är målgruppen. Mitt i stormen står en stadig kursledare som ser alla, hjälper alla och som
uppmuntrar.
– Jag ser till att deltagarna lämnar
kursen med ett nytt självförtroende, säger Gabriel Eliasson som
leder de populära kurserna.
För visst är det en utmaning för
många att plötsligt ha en smartphone eller en surfplatta i handen.
För den som inte haft så mycket
med datorer att göra under sitt
arbetsliv är det en särskilt stor utmaning. Många får nu en kickstart
genom Vuxenskolans kurser som
varit så populära att flera extrakurser fått startas.
– Jag beundrar alla som ger
sig i kast med utmaningen, säger
Gabriel, som har haft över 200 personer på sina kurser Jag försöker
alltid beskriva hur man ska göra så

att det inte låter så svårt.
Det märks att Gabriel tar sin
uppgift på stort allvar. Han berättar att han ständigt förbättrar sina
kurser. Han tänker på att deltagarna investerar tid och pengar och att
det är upp till honom som ledare
att göra sitt bästa.
Inställningen viktigast
Gabriel har alltid haft ett teknikintresse. Han har en bred bakgrund
inom arbetslivet och har bland annat arbetat med barn och med personer med funktionsnedsättning.
– Men det viktigaste som kursledare är inställningen. Att vara
medmänniska, säger han.
Gabriel vill förmedla till sina del-

Gabriel Eliasson.

>> Men det
viktigaste
som kursledare är inställningen.
Att vara medmänniska.

tagare att det är dags att lämna
gamla tillvägagångssätt. Exempelvis kan man idag deklarera med
några knapptryckningar och sköta
bankärenden på fem minuter.
– Framtiden är redan här, vi
lever i den nu, säger Gabriel med
ett leende.
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Björn Granath och Christina Jutterström.

Ingela Thalén och Barbro Westerholm.

Seniormässan 2014
På stora scenen i den stora hallen på Stockholmsmässan blir stämningen intim.
Ett utbyte av tankar mellan personer med lång erfarenhet och fortfarande aktiva
karriärer, lockar och fångar en stor publik när Vuxenskolan arrangerar publika
samtal på Seniormässan.
Seniormässan i oktober är en årlig
begivenhet i Stockholm och lockar
tusentals besökare. För oss med
seniorer som en av våra viktigaste
målgrupper känns det naturligt
att vara där och möta dem. Denna
gång valde vi ett nytt sätt. Vi ville
på plats göra det vi är bra på, nämligen att arrangera folkbildning,
tillsammans med vår partner
Sveriges Pensionärsförbund, SPF.

På stora scenen inför hundratals
åskådare möttes två av våra mest
kunniga och erfarna politiker, fortfarande aktiva i hög ålder, Barbro
Westerholm i samtal med Ingela
Thalén. Det var ett behagligt och
insiktsfullt, närmast kollegialt
samtal, mellan två personer som
vet det mesta om politiken och dess
spelregler. Idag och igår. Vi fick
även ta del av två kulturpersonlig-

>> Att fånga
och lyfta
fram äldre
personers
kompetens
och erfarenhet, är en
viktig uppgift.

heters tankar om yrkeslivet i den
ålder då många gått i pension –
mediechefen Christina Jutterström
och skådespelaren Björn Granath,
båda vana vid rampljuset. Allt under säker ledning av vår moderator
Annika Edwards.
Det var en förmån för oss som
studieförbund att få vara arrangör
och arbeta med en sådan intresserad publik och så spännande personer på scen. Att fånga och lyfta
fram äldre personers kompetens
och erfarenhet, låta dem ta plats
publikt, är en viktig uppgift för
folkbildningen. Den uppgiften
axlar vi gärna.

Föreläsningar & vandringar
Vuxenskolan vill se till att bildning är lättillgänglig genom hela livet. Därför ordnar vi ett stort antal föreläsningar varje år. Både på dag- och kvällstid, intressanta ämnen med intressanta personer. Ett axplock från 2014:
Gustav III:s paviljong
– en kunglig favoritbostad
vid Brunnsvikens vatten
Konsthistoriker Lena Sjöberg föreläste. Lena visade även bilder som
illustrerar miljön.
Äkta konst – original, kopior, pastischer, parafraser,
förfalskningar m m
Vad är en äkta Rembrandt? Finns
det äkta Duchamp? Kan man som
Warhol stjäla andras bilder hur
som helst? Dessa och många andra
frågor tog Göran Ståhle upp i sitt
föredrag.
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Wallenberg. Ett familjeimperium
Gunnar Wetterberg skildrade Wallenbergs historia som finansfamilj
inflätad i Sveriges utveckling till en
modern industrination.

Gunnar Wetterberg. Foto Christine Olsson.

Fashionvandring
Peter Frisk ledde en vandring genom modets historia och de världsledande modemärken som etablerat
sig i hjärtat av Stockholm.

Christopher O´Regan. Foto Pelle Piano.

Döden var en adelsman –
det dramatiska 1700-talet
och händelserna som ledde
fram till Gustaf III:s död
Historikern och 1700-talskännaren
Christopher O’Regan bjöd på en
fascinerande resa genom den gustavianska eran.
Grand Hotel Saltsjöbaden
En vandring med författaren Lars
Westman runt stränderna kring
Grand Hotel i Saltsjöbaden.

>> Att synliggöra funktionsnedsatta är inget
nytt för oss på Vuxenskolan i Stockholm.

Vi gör skillnad
Det har skett en attitydförändring när det gäller funktionsnedsatta. Numera tycker
de flesta att det är självklart
att även personer med någon
funktionsnedsättning ska erbjudas samma möjlighet till
folkbildning som alla andra.
En del kallar det för ICAJerryeffekten (Jerry spelas av
skådespelaren Mats Melin).
Att synliggöra funktionsnedsatta är dock inget nytt för
oss på Vuxenskolan i Stockholm. Vi har en lång tradition
av att anordna verksamhet
för många olika målgrupper
och 28% av våra studiecirklar
riktar sig till just funktionsnedsatta, deras anhöriga
samt anställda inom omsorgen.

Vi anordnar studiecirklar
inom exempelvis samhällsoch vardagskunskap, skapande verksamhet, kost och
hälsa, datorkunskap, dans
och rörelse, sång och musik,
teater. Våra cirkelledare är
kunniga och har god ämnesoch ledarkompetens. För att
underlätta för deltagarna
äger verksamheten ofta rum
på bland annat daglig verksamhet samt vård-, äldreoch gruppboenden.
Vi anordnar även studiecirklar, föreläsningar och
studiedagar tillsammans med
personal och anhöriga, exempelvis IT-ombud, Läsombud, Teckenkommunikation,
Hållbar anhörig och Inför
skolstarten.

17

Samverkan med socialpsykiatrin

Studiecirklar på Pumpan
Åsö föreningsråd förvaltar samlingslokalen Pumpan
på Söder där Vuxenskolan, tillsammans med olika
handikappföreningar, bedriver ett stort antal studiecirklar för personer med bla intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och afasi. Pumpan är en
lättillgänglig, handikappanpassad lokal med serviceinriktad personal som tar hand om cirkelledare och
deltagare på bästa sätt.
Samarbetet med handikappföreningarna och Åsö
Föreningsråd är av största vikt för att vi ska kunna ha
tillgänglig verksamhet för alla till ett överkomligt pris.

I samarbete med olika träfflokaler
och aktivitetshus inom socialpsykiatrin i Stockholm Stad, arrangerar Vuxenskolan studiecirklar med
erfarna och kunniga cirkelledare
utifrån deltagarnas önskemål. Vuxenskolans ledare är vana att arbeta
med målgruppen och kunniga i
sina ämnen. Det är en fördel att
cirkelledarna kommer utifrån och
inte har samma roll som verksamhetspersonalen.
Studiecirklarna hjälper till att
bryta isolering och bidrar till att
göra vardagen aktiv och strukturerad. Fokus ligger på ämnet och
cirkeln, inte på deltagarnas diagnoser. Studiecirkeln ger en ”bekymmerspaus”.
I 22 år har Vuxenskolan haft ett

nära samarbete med aktivitetshuset Nya Verkstan på Norrtullsgatan. Där finns många verkstäder för
olika hantverk. De mest populära
ämnena är metall, textil, snickeri och keramik. Övriga ämnen
är data, foto, språk, matlagning,
konst/måleri, friskvård och skrivarcirklar.
Verksamheten, som är öppen
måndag-fredag, erbjuder de 250
inskrivna deltagarna ca 70 studiecirklar per vecka.
Vuxenskolan har många studiecirklar i samarbete med de flesta
träfflokaler och aktivitetshus i
Stockholms stad, bla Västerorts
Aktivitetscenter i Bromma och på
Sesam Allaktivitetshus i Rinkeby.

Vuxenskolan på Akalla by
Under hösten har ett samarbete inletts med föreningen
Kista Sports Club i Akalla. Tillsammans med dem har
vi bjudit in personer med intellektuella funktionsnedsättningar till söndagsträffar där olika aktiviteter har
erbjudits. Cirkelledare från Vuxenskolan har hållit i
olika prova-på-pass i exempelvis afrikansk dans, konst
och hälsa. Träffarna har också varit ett tillfälle för
besökarna att träffa vänner och ingå i ett socialt sammanhang. För de som velat har möjlighet funnits att
äta en trevlig söndagsmiddag tillsammans.
Akalla By är en gammal, vacker by med flera röda
trähus. Byn har historiska anor som sträcker sig ända
till bronsåldern. I Akalla By finns bla en 4H-gård,
snickeriverkstad, keramikverkstad, lokal för målerioch konstverksamhet samt ett café. Samarbetet med
Kista Sports Club kommer att utvecklas under 2015.

Vad händer när jag dör/inte orkar längre?
Många som har en nära släkting med funktionsnedsättning lever
i en ständig oro för vad som ska hända den dagen de dör eller
inte orkar längre. Detta har Vuxenskolan uppmärksammat genom samtal i studiecirkel.
I cirkeln får man inga svar, utan
en möjlighet att tillsammans med
andra sätta ord på problemen och
komma vidare i sina tankar; går
det att hitta ett boende som passar
just min son/dotter/syster/bror?
Kommer hon/han att acceptera förändringen?
Agneta Hellne är cirkelledare och
själv anhörig. Hon har mångårig
erfarenhet av att arbeta med anhöriga till personer med funktionsnedsättning.
– Jag träffar många föräldrar och
syskon som tar ett enormt ansvar.
De har ofta anpassat stora delar
av livet för att kunna finnas till
hands för den närståendes individuella behov.
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Här kan föreningar för personer i
en liknande situation vara ett stöd.
– Tyvärr är tilltron till vården
ofta låg hos dem jag möter, säger
Agneta. Många upplever att ingen
har ett övergripande ansvar.
I studiecirkeln lyfter Agneta tre
huvudteman. Hur förbereder vi
oss själva inför vår egen död? Hur
förbereder vi vår närstående? Hur
förbereder vi vår närståendes vårdoch kommunkontakt?
Svåra frågor som de flesta helt
naturligt ryggar för. Studiecirkeln
blir en trygg miljö där man kan
prata om sådant som man inte annars nämner vid namn. Det finns
också en del handfasta råd.
I kursmaterialet finns exempelvis

Agneta Hellne.

>> Jag träffar
många föräldrar och syskon som tar
ett enormt
ansvar.

förslag på ett ”anhörigdokument”.
Cirkeln genomförs i samarbete
med IFS Stockholmsdistriktet (Intresseförbundet för personer med
schizofreni och liknande psykoser).

Vårburgarna i deras replokal.

Studiecirkeln som är ett band
– Boom, boom, boom, boom! John Lee Hookers rockrefräng kan nästan alla i bandet Vårburgarna, de flesta sjunger med.
Spelglädjen är stor och gemenskapen stark i Fryshusets replokaler i
Skärholmen. Där ses de varje fredag, deltagarna i studiecirkeln som
är ett band. Alla bandmedlemmar
har någon form av kognitiv funktionsnedsättning. Först är det samling och fikastund, sen börjar den
efterlängtade spelningen.
– Det känns roligt och bra att

komma hit och jag trivs med kamraterna. Men jag gillar musiken
mest! Det är en kul blandning av
olika musikstilar, säger Daniel Söderblom, som spelar trummor.
Evelina Sundberg är den av kamraterna som är nyast i bandet:
– Jag trivs här och tycker om att
vara med i bandet och spela tamburin.

>> Jag trivs
med kamraterna. Men
jag gillar musiken mest!

Alla är delaktiga och får turas om
att föreslå låtar. De spelar covers,
såväl rock som pop och reggae. Och
det är ett rutinerat gäng som både
uppträtt för publik och spelat in två
skivor.
– Vårburgarna har funnits sedan
starten i Vårberg 1989, berättar cirkelledaren och musikern Petri Tuulik. Det här är absolut den roligaste
delen av vårt arbete och det ger en
väldigt fin gemenskap för deltagarna att vara med i ett band.
Kollegan Clas Gustavsson instämmer:
– Det här blir som en frizon från
alla vanliga regler i vardagen. Det
är en fin ram för musikalisk gemenskap. Och alla blir sedda, det
är viktigt!
Vårburgarna består av:
Cirkelledare Petri Tuulik och
Clas Gustavsson
Christian Witting, sång
Daniel Söderblom, trummor
Mikael Nielsen, sång, congas
Lena Carlman, elpiano
Evelina Sundberg, tamburin
Ingrid Åkesson, keyboard
Terno Hagert, sång
Hans Öhlin, slagverk
Peter Solander, slagverk (saknas
på bilderna).

Göran Tingström som vidgar vardagen
- Att jag utbildade mig till cirkelledare är jättekul. Det bästa jag
kommit på i livet! Göran Tingström är ledare för vad medlemmarna kallar Kompisträffen.
Kompisträffen är en studiecirkel
för vuxna med lindrig intellektuell
funktionsnedsättning. De träffas
en gång i månaden och går på kafé
eller på museum. Syftet är just att
få komma ut och göra saker tillsammans och att knyta nya sociala
kontakter.
– Det är svårt att få ledsagare om
man har ett lindrigt handikapp, så
då får man sitta hemma i soffan på
gruppboendet och titta på TV hela
helgen. Det var så jag kom på idéen
att starta en studiecirkel.
Utbildningen var rolig och pedagogisk, tycker han. Inte så mycket
att läsa, vilket passar Göran bra
eftersom han har läs- och skrivs-

vårigheter. Han tänker nästan
aldrig på sitt funktionshinder,
förutom när det gäller att skriva.
Så den administrativa delen av ledarskapet tar tid, men han har god
hjälp av sin dator. Värre är det med
fördomar, mot det finns inga dataprogram:
– Det kan vara svårt att få folk
att förstå att man kan ha en cirkel
fast man har ett handikapp. Många
är skeptiska. Men jag skulle aldrig
börjat om jag inte trodde att det
skulle fungera. Och skulle inte ha
fått det ansvaret!
Göran arbetar som föreläsare på
Misa Kompetens och besöker särgymnasier och företag och berättar

Göran Tingström.

>> Det
bästa jag
kommit på i
livet!

om sin resa från tonåren och ut på
arbetsmarknaden. När han ringer
runt och presenterar sin föreläsning stöter han också på fördomar:
– Jag tycker folk är knäppa. Vi är
människor, vi också! Därför är det
är också bra att vi visar oss ute mer,
så att folk förstår bättre.
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Valåret 2014
Agendan sätts av invandrarkvinnor. Politiker som
lyssnar. Viktiga frågor i
fokus. Personer med intellektuell funktionsnedsättning
i det offentliga samtalet. Så
gick det till inför valet 2014
hos Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm.
Studieförbundet Vuxenskolan tog alla chanser att
uppmärksamma demokratifrågor. Förutom traditionella
debatter genomfördes också
en kampanj för att visa på
det låga valdeltagande hos
personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
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Vi har på olika sätt stöttat
våra grundorganisationer
varav två är politiska partier,
Folkpartiet Liberalerna och
Centerpartiet. Vi har också två riksdagspartier som
medlemsorganisationer;
Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Studiebesök på riksdagen
Hur fungerar riksdagen och hur diskuteras funktionsnedsättningsfrågor där? Två ämnen som behandlades när personer från
Vuxenskolans verksamhet besökte riksdagen.
Riksdagsledamot Per Lodenius
besökte under våren ett evenemang
för våra cirkelledare med psykisk
ohälsa. Per berättade om hur det
politiska systemet fungerar, hur
det är att arbeta i riksdagen och om
valet. Under besöket fick gruppen
också en inbjudan till ett studiebesök i riksdagen med Per som guide.
I december var det dags och två
mycket uppskattade studiebesök
med cirka 40 intresserade cirkelledare genomfördes.
Rundtur och diskussion
Besöket startade med lunch i riksdagens personalmatsal. Därefter
guidade Per gruppen och berättade
om lokalerna och om riksdagens
historia. Cirkelledarna fick tillfälle
att ställa frågor och diskutera. Det
blev väldigt engagerade diskussioner bland annat kring varför
valdeltagandet bland personer
med funktionsnedsättningar är
så lågt och varför frågor om skola,

Cirklar i politik
Ett sätt att ta fram ett lokalt valprogram är att göra
som Brännkyrka Centeravdelning. Aktuella samhällsfrågor i närområdet bearbetades inför de olika valen i
studiecirkeln ”Närodlad politik”. Med samma förening
var Vuxenskolan med och lyfte en fråga om markanvändning. Vuxenskolan hade trädgårdsmästaren och
biodlaren Lars Myrtner på plats för att svara på frågor
om odling och trädgård.
Inför valet har Grön Ungdom haft cirklar i Miljöpartiets partiprogram, för medlemmar som i en mindre
grupp vill lära sig mer om MP:s politik. Miljöpartiet
Södermalm genomförde inför valet Sjöstadens klimatdag. Vad vill politikerna göra för miljön och klimatet?
Flera olika debatter arrangerades under dagen och
Vuxenskolan var med och webbsände alla.

Mitt val, för ökat valdeltagande
Per Lodenius guidade grupperna.

äldreomsorg och villaskatt ofta
diskuteras i massmedia men inte
situationen för människor med
funktionsnedsättningar, trots att
en stor del av Sveriges befolkning
lever med funktionsnedsättningar.

Med stöd från Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen har
Vuxenskolan tillsammans med FUB (Riksförbundet
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
tagit fram studiecirkeln ”Mitt val”. Den senaste undersökning visade att 80 % av alla röstberättigade
personer med intellektuell funktionsnedsättning inte
röstar. ”Mitt val” har som mål att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara med att påverka genom
att delta i allmänna val men också att våga säga vad de
tycker och kunna göra välgrundade val för den egna
vardagen. Under året har flera av våra cirklar valt att
använda materialet. En uppföljning visar att av de som
deltagit i ”Mitt val”-cirklar röstade cirka 80 % i valet
2014.

Massor med politik
Den 6 september var det debattdag hos Studieförbundet
Vuxenskolan. Viktiga målgrupper stod i fokus.
– Jag är mer än nöjd med paneldebatten, säger Linda Allerth, chef för
enheten Funktionsnedsättning hos
Vuxenskolan i Stockholm.
Inför valet 2014 bjöds Stockholmspolitiker in för att fokusera
på frågor som rör personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Publiken bestod av målgruppen
och andra intresserade. Särskilt
boendefrågan hamnade i hetluften
liksom rätten till semester – hur
ser de olika partierna på det?
– Vi fick höra olika partiers
ståndpunkter om till exempel privata aktörer, säger Linda Allerth.
Men ett bestående intryck var
också hur stort engagemang som
finns i alla närvarande partier och
att politikerna tog tillfället i akt att

lyssna på publiken.
De politiker som deltog var: Karin Gustafsson (S), Clara Lindblom
(V), Christina Linderholm (C), Sofia Modigh (KD), Ole-Jörgen Persson (M), Anne-Lie Elfvén (FP) och
Ylva Wahlström (MP).
Invandrarkvinnan i arbetslivet
På IFFI, Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor, var det
invandrarkvinnan i arbetslivet som
var utgångspunkt för debatten.
Även här hade partierna skickat
politiker med specialkompetens.
Det hettade till rejält mellan de politiska motståndarna, bland annat
kring synen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
De politiker som deltog var:

Gulan Avci och panelen svarar på frågor.

Gulan Avci (FP), Mehmet Kaplan (MP), Arba Kokalari (M),
Ann-Margarethe Livh (V), Kristian
Ljungblad (C), Sofia Modigh (KD)
och Roger Mogert (S).

21

Vi älskar engagerade
människor
Den svenska modellen hade
inte funnits utan folkrörelserna som växte fram under
1900-talets början. Idag talas
det om Sverige som världens
föreningstätaste land.
Bakom siffrorna finns miljontals engagerade människor
som brinner och som är
delaktiga. Som driver och vill
något.
Alla dessa människor är
individer. Med livspussel och
relationer. Vi vill stötta dem
i sitt engagemang. Studieförbundet Vuxenskolan finns till
för eldsjälar och stöttepelare.
Alla de som lägger sin tid på
ideellt arbete. Vi säger: Brinn
– men brinn inte upp!
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Genom olika typer av föreningsstöd hjälper vi föreningslivet att blomstra. Det kan
gälla stora stabila organisationer, men lika gärna nya
spontanbildade nätverk eller
enfrågeföreningar. Vi stöttar
med exempelvis styrelseutbildningar och hjälper ofta
till att starta studiecirklar.
Ibland behöver man hjälp att
ta sin förening vidare. Det
kan exempelvis handla om
aktiviteter och medlemsrekrytering. Många föreningar har tagit chansen att gå
igenom en processdag för
föreningsutveckling. Där kan
en processledare från Vuxenskolan vara till stor hjälp.

Georgiskor i Sverige

Mitt jobb är sann glädje

Idag är det många som slår ned bopålarna långt från hemlandet.
Men hur ska man etablera sig i det nya landet? För kvinnor från
Georgien finns en förening där man kan träffa landsmän, till nytta och nöje.

– Jag har nog aldrig haft ett så fritt arbete,
svarar verksamhetsutvecklare Annika Ingeson
när hon får frågan om vad som gör hennes jobb
så speciellt. Men det ställer också krav på att
verkligen ta hand om verksamheten på ett seriöst sätt. ”Frihet under ansvar” som man brukar
säga.

Ketevan Baghaturia är ordförande i
Georgiska kvinnoföreningen:
– Vårt huvudfokus är att hjälpa
landsmän som är nyanlända till
Sverige. Vi pratar karriär, jämställdhet och kvinnors möjligheter
i Sverige. Kvinnor har stort inflytande här, det är inte lika utvecklat
i Georgien
De nyanlända söker föreningen
upp via kontakter och via sin facebooksida där man kan få tips och
råd.
– När vi träffas pratar vi svenska,
läser och diskuterar böcker och

artiklar, säger Ketevan. Språket är
nyckeln till allt.
Genom Vuxenskolan bedriver
föreningen studiecirklar. Ämnena
är kvinnors rättigheter, hälsa samt
kultur och traditioner.
– Vi lyfter upp svenska traditioner, säger Ketevan, men bjuder också in andra organisationer att fira
georgiska högtider med oss.
Hjärtat klappar för hemlandet och
Kerevan säger med ett leende:
– Vi vill sprida kunskap om
svensk jämställdhet ända till
Georgien.

Teona Svanidze, Khatuna Kakuria, Christina Sainz de

Det var sommaren 2007
som Annika Ingeson tackade ja till en tjänst som
verksamhetsutvecklare.
Det som lockade var möjligheten att kombinera
ett starkt kulturellt intresse med folkbildning.
– Det är aldrig för sent
att utvecklas och jag vill
bidra till att den som
önskar ska kunna göra
det, oavsett ålder, kön
och bakgrund, oavsett
Annika Ingeson.
vilket ämne som lockar
och vilket slags arrangemang det handlar om. Jag ser
Vuxenskolan som en kulturbärare eftersom vi månar
om gamla hantverk och erbjuder grupper inom kulturvärlden, som inte får hjälp någon annanstans, en unik
möjlighet att bedriva sin verksamhet.
Att vara verksamhetsutvecklare innebär bland annat
att dels vara lyhörd för deltagarnas behov, dels hålla
kontakten med cirkelledarna och aktivt stötta dem i
deras arbete. Annika tycker att det bästa med jobbet är
alla duktiga människor hon möter.
– Jag har hand om väldigt många konst- och hantverksutövare och det är en sann glädje att jobba med
dem. Det är även mycket roligt att träffa våra många
deltagare. Det är inte bara de som utvecklas, även jag
gör det.

Lindberg (Rotary) och Ketevan Baghaturia (ordf).

Matnyttiga utbildningar för våra samverkande föreningar
Varje termin erbjuder Vuxenskolan ett antal utbildningar för personer som är verksamma inom våra samverkande föreningar. På
så sätt bidrar vi till att föreningarna utvecklas och blir starka i att
driva sin verksamhet.
Under 2014 lade vi fokus på styrelseutbildningar i cirkelform för
att kunna gå djupare och nyttja studiecirkelns form för lärande.
Med en kunnig ledare, bra utbildningsmaterial och intresserade
deltagare når vi goda resultat. Kunskaperna fördjupas och erfarenhetsutbytet blir omfattande bland deltagarna.
Studiecirkeln ”Styrelsearbete för kvinnor” leddes av Christina
Linderholm. Christina med lång erfarenhet från föreningsliv,
politiken och inte minst olika uppdrag inom Företagarna uppskattades av deltagarna. Christina fick även möjlighet att leda

studiecirkeln ”Styrelsearbete i praktiken” med deltagare från
våra samverkande föreningar.
Erbjudandet om att arbeta med ”Ett steg till”, Vuxenskolans processmodell för föreningsutveckling, antogs till exempel av Stockholms läns hembygdsförbund. Tillsammans arbetade vi med
modellen under en strapatsrik resa till Åland. Trots sjögång blev
resultatet positivt och givande för de cirka 30 deltagarna.
Vuxenskolan vill gärna lyfta aktuella samhällsfrågor i dialog med
våra föreningar. En sådan fråga är hur vi tillsammans kan bemöta rasismen. Därför bjöd vi in Nathalie Söderberg från Stiftelsen
Expo som berättade om vad Tillsammansskapet är och hur man
arbetar för att organisera människor mot rasism och främlingsfientlighet.
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Italienska med känsla
Drömmer du om att lära dig italienska? Hos Vuxenskolan finns en
ledare utöver det vanliga.
För tre år sedan började Federico
Puggioni som ledare för en grupp i
italienska. Sedan har flera strömmat till – men nästan ingen vill
sluta. Idag har han åtta grupper
varje vecka.
– Min första grupp hänger kvar
termin efter termin, skrattar Federico. Det blir en otroligt familjär
stämning i grupperna.
Kärleken förde denne yngling till
Sverige. Som 23-åring fick han lära
sig ett nytt språk – något som gick
snabbt tack vare självstudier och
att han pratade svenska med sin
sambo.
– Jag märker något liknande i
mina grupper – när det är par som
läser italienska tillsammans. Då
börjar de prata lite italienska hemma. Och då går utvecklingen ännu
snabbare!
Federico har också ett eget företag där han guidar i Stockholm

Federico Puggioni.

– på italienska. Något som kursdeltagarna fått glädje av.
– När det passar tar jag med
grupper från Vuxenskolan på
guidade turer.
Vuxenskolans kansli får ofta
telefonsamtal från deltagare som
vill prisa Federico och vittna om
hur pedagogisk han är.
– Att undervisa på Vuxenskolan
passar mig, berättar Federico. Det
är små grupper och stora möjligheter att anpassa undervisningen
efter gruppen.

Utbildning av cirkelledare inom afasi
För att leda studiecirklar för personer med
afasi krävs kvalificerad cirkelledarutbildning.
Dessa utbildningar anordnas sedan många år
av Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm.
Blivande ledare från hela landet deltar. Utbildningen
består bl a av logopedföreläsning om vad som händer
i hjärnan vid stroke eller annan förvärvad hjärnskada samt hur det påverkar förmågan att tala, läsa och
skriva. Ledarna får också lära sig hur man anpassar
arbetssätt och studiematerial till deltagarnas olika
behov.
– Då man inte kan tala som
tidigare tappar man ofta kontakten med arbetskamrater
och vänner, berättar Yvonne
Hallberg på Vuxenskolan
– I våra studiecirklar får deltagarna tala utifrån sin förmåga och blir accepterade för
vilka de är, fortsätter Yvonne.
Utbildningarna genomförs i
nära samarbete med Afasiföreningen i Stockholms län.

Filosofisk studiecirkel hos Sociedad Bolivariana.

Cirkel om mänskliga rättigheter
Studiecirkeln är ett sätt att utvecklas, stöta och blöta, ta in
andras åsikter och pröva sina egna. Hos föreningen Sociedad
Bolivariana är studiecirklarna en del av kärnverksamheten.
När vi kliver in i de anrika lokalerna på Kammakargatan i Stockholm får vi ett varmt välkomnande.
Ett 20-tal av föreningen Sociedad
Bolivarianas medlemmar är på
plats för sin cirkelverksamhet den
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här måndagskvällen och de hälsar
intresserat på oss. José Inzunza,
en av föreningens medlemmar,
förklarar att vi ska få träffa en studiecirkel som den här terminen har
temat Mänskliga rättigheter och

>> Att komma hit på
måndagskvällar efter en
lång dag på
jobbet är
berikande.

Yvonne Hallberg.
Foto: Eveline Johnsson

ursprungsbefolkningar.
Studiecirkeln består av fem
personer som alla har sina rötter i
Chile och som för enkelhetens skull
pratar spanska med varandra när
de ses. Vi behöver knappt fråga
deltagarna vad de har ägnat sig åt
den här terminen innan de passionerat börjar berätta om problematiken med FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna och hur
länder förtrycker sina urinvånare.
Man märker snabbt att detta är en
grupp människor som vill skapa
medvetenhet och förändring i samhället. Trots studiecirkelns seriösa
tema är stämningen i gruppen väldigt lättsam och inbjudande. De är
ivriga debattörer men de har också
nära till skratt.
– Att komma hit på måndagskvällar efter en lång dag på jobbet
är berikande. Man breddar inte
bara sina perspektiv; det leder
dessutom till bra samtalsämnen
hemma runt middagsbordet, säger
deltagaren Jetzabel Bórquez.
Idag är den sista sammankomsten för terminen och de förklarar
att de både vill och behöver fördjupa sig i temat till nästa.

Kursledare i måleri fick fint pris
Varje år delar Stockholms stad ut folkbildningsstipendier. 2014 fick Eva Bergeå stipendium för
sitt stora engagemang i sina målarkurser hos
Vuxenskolan.
Eva Bergeå, som själv är konstnär, har lett kurser hos
Vuxenskolan sedan mitten av 70-talet.
– Jag vill lära deltagarna att se, säger Eva. Alla kan
öppna och vädra det kreativa.
Många av deltagarna återkommer flera terminer och
det är lätt att förstå att det är Evas engagemang och
vision som gör att de återvänder.
Som en deltagare uttryckte sig: När jag började gå
hos Eva så började jag titta på andra sätt – det var
plötsligt fler färger i hav och skog.
Vuxenskolans chef Annika Estassy Lovén tackar Eva Bergeå och läser upp motiveringen.

Brian leder kurser i Cubase
Varje termin håller Vuxenskolan kurser i musikredigeringsprogrammet Cubase. De som går kursen har väldigt olika
bakgrund och inriktning.
Brian Nsamba berättar att han
till och med haft en deltagare som
var gammal pilot och ville lära sig
Cubase för att kunna ljudsätta sin
modelljärnväg.
– Det var kul. Jag kände mig väldigt stolt att jag kunde lära någon
som till och med är pilot. Att jag
kunde något som den personen inte
kunde, säger Brian.

Stolt över kurserna

Det märks att Brian gillar att leda
kurserna, något som också framgår
av alla de positiva omdömen han
fått under åren.
– Det är mäktigt att det kommer
en person utan kunskap i programmet och i slutet av kursen kan den
spela upp ett resultat, säger Brian.
Jag blir stolt över mig själv, att jag
kan utbilda någon. Brian brukar
inleda sina kurser med teori men
övergår snabbt till praktiska övningar och den sista gången får
deltagarna spela upp det projekt,
till exempel en låt eller en skiva, de
hunnit med under kursens gång. På
så sätt lär sig alla hela processen.
Från att starta programmet till att
exportera ett färdigt projekt.
– Jag brukar också uppmuntra
dem att samarbeta och lära av var-

andra, fortsätter Brian. Jag tycker
att man utvecklas mycket av det.
Att lyssna på varandras projekt och
kunna tipsa varandra ger mycket,
även utanför en kurs, fortsätter
han.
Själv sysslar Brian mycket med
musik utöver kurserna och sitt
vanliga jobb. Stilen kallar han UGras sound. En fusion mellan genrer
som Afrobeat, soul, hip hop, reggae
och house.
– Jag har gjort tre skivor nu, säger Brian. Den senaste solo. Första
skivan tog ett år. Jag försökte göra
allt själv. Då märkte jag verkligen
hur mycket man kan få ut av att
samarbeta med andra, även om det
bara är för inspiration till sina egna
projekt. Alla vinner på det.

Cubase är en bra början

Brian har lett kurser i Cubase i
fem år. Själv började han arbeta i
Cubase för cirka tolv år sedan. Det
var det första musikprogrammet
han använde. Mycket för att det var
enkelt att komma igång med.
– Det säger jag även på kurserna,
säger Brian. Lär man sig grunderna
i Cubase så blir det lättare att förstå andra, kanske mer avancerade,
program sen. Så var det för mig,

Brian Nsamba. Foto: Thomas Larsson.

>> Det är
mäktigt att
det kommer
en person
utan kunskap
i programmet
och i slutet av
kursen kan de
spela upp ett
resultat.

fortsätter han. Cubase är fortfarande ett av de mest kända och
enklaste programmen och eftersom
uppbyggnaden är ganska lika så är
Cubase en väldigt bra början.
Brian är ljudingenjör i grunden
och har drivit egen studio.
– Det har varit bra med den erfarenheten även till kurserna, säger
han. Jag har jobbat med musik på
många olika sätt, vilket också gör
att jag kan svara på många olika
typer av frågor.
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Öppna arrangemang på
Bergsunds strand 43
Varje år genomför Studieförbundet Vuxenskolan flertalet öppna arrangemang tillsammans med samverkande föreningar på Bergsunds strand 43.
Under 2014 genomfördes exempelvis seminarier kring valet, infomöten om
olika kulturer samt musik- och dansframträdanden.
Några exempel:
Julshow
I december anordnades en avslutningsshow på initiativ från dem
som dansar och gör musik på Bergsunds strand.
Värd för kvällen var Toju Jemideh
som också är känd som Dirty Jensa, frontfigur i hiphopbandet ”Sjukstugan”.

Breakdance Jam
Breakdansare anordnade ett spontant ”jam” i början av september
förra året.
Amerikanska
Folkmusikföreningen
Amerikanska folkmusikföreningen
anordnar varje år en fest på Bergsunds strand 43 i samarbete med
tidningen ”Rootnotes”.
Festen ägde rum i början av september och flera band som spelar
amerikansk folkmusik i Stockholm
intog scenen.

Lunaria Bellydance uppträder på julshowen.

Dancehall kväll med Enough
Johanna Sjövall som dansar i gruppen Enough Dance Crew anordnade tillsammans med Jacqueline
Sahlin en kväll där man dansar och
pratar om dancehall och den jamaicanska kulturen.
Gästtalare var Hasan Ramic som
jobbar för nöjesguiden och SVT.
Alla intäkter från detta evenemang
gick till dansare på Jamaica.

Svenska
Afghanistankommittén
I mitten av mars anordnades en
fotoutställning om kvinnor i Afghanistan. En svensk reporter ställde
ut sina bilder.
Tyvärr överskuggades kvällen av
den tragedi som utspelade sig i
Afghanistan några dagar tidigare
Kommittén tillägnade fotoutställningen till Nils Horner som dog i
tjänst den 11 mars i Kabul.

Ferri Ghaderi, Hanna Rashid, Johanna Sjövall och Nathalie Magnusson. På Dancehall-kvällen.
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Föreningssamarbete
Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med
hundratals föreningar, stora som små.
Det är stora nationella organisationer såsom SPF, Sveriges Pensionärsförbund, med omkring 35 föreningar
bara i Stockholms stad. Våra grundorganisationer LRF,
Centerpartiet och Folkpartiet är andra viktiga organisationer, liksom Miljöpartiet, Biodlarna och Föreningen Norden. Men vi samarbetar också med en rad små
föreningar och grupper som driver verksamhet inom
kultur, hantverk eller olika samhällsfrågor.
Stöd till föreningar
Gunnar Elvin är chef
för enheten Organisationer som sköter en stor del
av denna verksamhet.
– Samarbetet med
föreningarna är en kärnverksamhet för oss på
Vuxenskolan. Den speglar
stockholmarnas stora
engagemang och efterfrågan på folkbildning, säger
Gunnar Elvin.
Stödet till föreningarna
Gunnar Elvin.
handlar ofta om att orgaFoto: Eveline Johnsson.
nisera studiecirklar eller
kulturprogram kring sådant som föreningarnas medlemmar efterfrågar. Inte sällan drivs föreningarnas
huvudverksamheter i studiecirkelform.
– Vi lyssnar noga på den efterfrågan som finns och
använder vårt stora nätverk av kompetens för att stötta
föreningarna i deras verksamhet. Vi kan erbjuda föreningsutvecklande kurser likväl som bildande kulturprogram, säger Gunnar Elvin.
Samarbete kring samhällsfrågor
Många föreningar är engagerade i samhällsfrågor,
något som rimmar väl med Vuxenskolans ambition att
vara en samhällsaktör som erbjuder olika arenor för att
diskutera och bilda opinion.
– Vi gör gärna samarrangemang kring spännande
och aktuella områden såsom hållbar utveckling, främlingsfientlighet och integration eller de många frågor
som rör våra seniora deltagare, säger Gunnar Elvin.

Att synas i en digital värld
De flesta minns med värme
hur studieförbundens kataloger brukade dimpa ned i
brevlådan varje terminsstart.
Idag söker de flesta information på internet. Det är en
utmaning för oss som kursarrangör att synas i det digitala
bruset. Vi vill nå människor
med vitt skilda intressen då
våra kurser är väldigt olika –
vi erbjuder allt från bokföring
och biodling till indonesiska
och ikonmålning.

Sammanlagt följer över
15 000 personer våra facebooksidor och det ökar
ständigt.

Genom vår digitala satsning
har vi breddat folkbildningsbegreppet och skapat ämnessidor på facebook. På vår sida
”Skriva” har vi ett par tusen
följare som i folkbildningens
anda får kunskap och inspiration, möjlighet att diskutera och dela med sig av sina
tankar och texter. Våra andra
facebooksidor är dedikerade ämnena Foto, Sömnad,
Släktforskning, Teckna &
Måla, Stickning och Teater.

Vår satsning har lett till en
vändning inom kursverksamheten och hösten 2014 ökade
vi antalet startade kurser
med 23% jämfört med året
innan.

Vi har ett uppskattat digitalt
nyhetsbrev som når över
15 500 personer. Alla våra
öppna kurser, närmare 1 000
varje år, finns både på vår
egen webbplats sv.se/stockholm och på kurser.se. Vi
arbetar med ämnessidor och
internetannonser.

Facebook “f ” Logo

facebook.com/SVStockholm
facebook.com/stickning
facebook.com/foto.vuxenskolan
facebook.com/tecknaomala
facebook.com/skriva.sv
facebook.com/slaktforskning.sv
facebook.com/funktionsnedsattning
facebook.com/teater.sv
facebook.com/somnad.sv

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai
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Verksamheten i siffror
2014 var ett händelserikt år
för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Vår verksamhet har volymmässigt
vuxit från 188 000 timmar
till över 200 000. Vi är Vuxenskolans största avdelning.
Vi har förnyat vår personalstyrka och utbildat ännu fler
av våra 1 500 cirkelledare. Vi
har startat verksamhet i Tensta och Kista, startat cirklar
för hundratals nya fritidsmusiker. Vi samverkar med
vår fristående ungdomsorganisation Vi Unga och med
över 100 andra föreningar.
Vi gör skillnad för tusentals
personer med funktionsnedsättning.
I samband med valet ordnade vi en rad olika aktiviteter
såsom cirklar och debatter.
Vårt nära samarbete med
SPF fortsatte. Vi lyfte viktiga
frågor för äldre till exempel
hälsa och boende.
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Våra öppna betalkurser, som
vi internt kallar för Allmänmarknad, har ökat antal
kurser med 7 %.
Vi har arbetat aktivt med
läsfrämjande. En rad projekt
har startat med läsfrämjande som syfte. Målgrupper
är personer med funktionsnedsättning, invandrarföreningar och barn med annat
modersmål än svenska.
Administrationen har flyttat till moderna lokaler i
kontorslandskap vid Medborgarplatsen. Bygdegården
Anna Whitlock har sålts efter
nästan 40 år i Vuxenskolans
ägo. Styrelsen konstaterade
vid årets slut att ett gediget
förändringsarbete hade genomförts och att avdelningen
nu stod väl rustad att möta
framtiden.

Verksamhet per målgrupp
24,5 %

7,5 %

28 %

3 % 22 %

10,5 % 4,5 %

Unika deltagare i verksamheten
9%

17,5 %

Internationella föreningar

23,5 %

24 %

6 % 14 %

Funktionsnedsättning

Seniorer

Musik - The Tube
Öppna betalkurser

6%

Svenska + Språkcafé

Övrig föreningsverksamhet

Graferna visar % av totala verksamheten. Totalt 201 504 studietimmar och 12 041 unika deltagare.

Verksamhet

Intäkter
Statsbidrag

Studiecirklar
Annan folkbildning
Kulturarrangemang

Kommunbidrag
Deltagarintäkter
Hyresintäkter
Landstingsbidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Grafen visar intäkter exklusive den fastighetsförsäljning som genomfördes 2014.

1 492 cirkelledare
28 st
Tillsvidareanställda

24,8 anställda
tjänstemän
Omräknat till heltidstjänster.

170 st
Objektsanställda

1 294 st

Ideella
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Förvaltningsberättelse
SV Stockholm är en lokal och suverän avdelning av Studieförbundet
Vuxenskolan och som sådan en allmännyttig ideell förening med folkbildande och kulturellt ändamål.
Den ideella föreningen SV
Stockholms syfte

SV (Studieförbundet Vuxenskolan),
ideell förening, har till uppgift att
organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studieoch folkbildningsverksamhet i syfte
att ge människor möjligheter att
utvecklas.
SV ska verka för att utveckla samhället utifrån demokratiska, humanistiska och ekologiska ideal formulerade i, av förbundsstämman,
fastställt idéprogram.
SV ska tillhandahålla en bred
folkbildningsverksamhet till allmänheten, grundorganisationerna,
övriga medlemsorganisationer och
samverkande organisationer samt
erbjuda mötesplatser för att skapa
engagemang i angelägna samhällsfrågor.
Verksamhet inom folkbildning

SV Stockholm har under verksamhetsåret 2014 genomfört 184 515
(168 088) studietimmar i studiecirklar och 8 655 (9 952) studietimmar i gruppverksamhet inom
annan folkbildning. Under år 2014
anordnade SV Stockholm även 926
(1 106) kulturprogram. Det totala
antalet verksamhetstimmar blev
201 504 (188 006), en ökning med
7,2 %. Motsvarande uppgift 2013
anges inom parentes.
Arbetsmiljö och anställda

Avdelningen hade den 31 december 2014 25 tillsvidareanställda
medarbetare: 1 avdelningschef, 4
enhetschefer, 1 fastighetsansvarig/
vaktmästare, 1 receptionist/bokningsansvarig, 14 verksamhetsutvecklare, 1 kommunikatör samt 3
assistenter. En controllertjänst har
hyrts in på 50% och en verksamhetsutvecklare på 40%.
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Majoriteten av de administrativt
anställda är kvinnor (20 kvinnor
och 5 män) och ledningen arbetar
för att få in fler män i organisationen. Personalomsättningen är dock
låg. En stor del av avdelningens
verksamhet sker i samarbete med
internationella föreningar och flera
av medarbetarna är invandrade.
En god arbetsmiljö har prioriterats
vid inredningen av de nya kontorslokalerna och arbetsplatserna
har vid behov individanpassats.
Flytten har MBL-förhandlats och
föregicks av enkät och val av arbetsgrupper.
Antalet tillsvidareanställda cirkelledare är 28 stycken. Därutöver har
avdelningen flera hundra objekt-/
timanställda cirkelledare och könsfördelningen bland cirkelledarna
är jämnare än bland administrativ
personal.
Kompetensutveckling erbjuds
samtliga medarbetare löpande.
Avdelningen har kollektivavtal med
Unionen och Lärarförbundet.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Under 2014 har avdelningen, förutom ordinarie verksamhet, slutfört överlämningen av fastigheten
Trojenborg 17 till de nya ägarna,
sökt och flyttat in i nya kontorslokaler, fortsatt att arbeta för en
verksamhetsekonomi i balans samt
förhandlat den organisationsförändring som försäljningen av
fastigheten förde med sig.
Att efter 38 år tömma och flytta
ut från Trojenborg 17 samt byta ut
1 500 kvm mot 530 kvm, har varit
ett omfattande arbete som tagit
hela höstterminen i anspråk att
planera och genomföra. Flyttlasset
gick fredag den 7 november och
måndagen därefter var det nya
kontoret på Tjärhovsgatan klart att
tas i bruk.

Ett stort arbete har lagts ner av
styrelsen på att, med hjälp av Ernst
& Young i Stockholm, formulera
en placeringspolicy för likviden
som försäljningen av fastigheten
inneburit, samt placera densamma.
Ett antal banker och finansinstitut
kontaktades innan styrelsen beslutade att ge förvaltningsuppdraget
till Nordea och SEB.
Inga medarbetare slutade sin anställning 2014. Personalstyrkan
var därmed oförändrad 24 heltidstjänster och 1 deltidstjänst (80 %)
jämfört med 2013. Två tjänster har
hyrts in: en extern controller på
50 % och en verksamhetsutvecklare
på 40 % från SV Stockholms län.
Framtida utveckling

SV Stockholms framtida utveckling
är positiv. Ekonomin är god och
stabil, verksamheten likaså. Ett
antal pensionsavgångar inom de
närmsta åren kommer att leda till
nyanställningar. Inga personalnedskärningar är planerade.
Resultat

Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2014 visar på en vinst
om 131 mkr. Kostnaden för flytt till
och inredning av nya kontorslokaler samt återställningskostnader för
Trojenborg 17 uppgår till 1,2 mkr.
Förvaltning

SV Stockholms förtroendemannaorgan har bestått av styrelse och
arbetsutskott (AU). Styrelsen har
under 2014 haft elva sammanträden och AU nio. Därutöver har
styrelsen haft en höstkonferens då
den utsåg två arbetsgrupper: en visionsgrupp och en ekonomigrupp.
Arbetsutskottet har bestått av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
samt avdelningschef. Ledande
tjänsteman har varit avdelningschefen, som tillsammans med enhetscheferna utgjort avdelningens
ledningsgrupp.

Rapport skapad 2015-02-27 av Richard Larsson. 
(Källdokument: "Balansrapport redovisning.xls" och "Resultatrapport redovisning.xls
skapade 2015-02-27 07:52.)

1928 SV Stockholm

1928 SV Stockholm

BALANSRÄKNING
2014-12-31
Tkr

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL + SKULDER

MÅLKAPITAL

Materialkostna
Lokal, inv, fastig

26 703
EK/M = 6,05
Anläggningstillg. 156 359

Eget kapital 161 490

Förbrukningsinv,

Resekos
Marknadsfö
Kontorskostna
Övriga kost
Personalk. ci

Personalk. tj

Engång
Avskrivn

Andra fordringar 3 618 
Kundfordringar 1 336 
Likvida medel 9 334 

Summa

 Andra korta skld. 4 767

170 648

Summa

170 648  Lev.skulder 4 391

apad 2015-02-27 av Richard Larsson. 
ent: "Balansrapport redovisning.xls" och "Resultatrapport redovisning.xls" som var
015-02-27 07:52.)
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SKULDER

MÅLKAPITAL
26 703
EK/M = 6,05

get kapital 161 490

 Andra korta skld. 4 767

 Lev.skulder 4 391

et ack
141231
13 263
2 670
25 618
4 400
1 045
522

FALSK
Utfall 140101
Budget ack
INTÄKTER
141231
140101 141231
Avvikelse
Deltagarintäkter editsv
14 149
13 263
+886
RESULTATRÄKNING
Landstingsbidrag
2 637
2 670
-33
Statsbidrag
26 056
25 618
+438
Tkr
editsv
Kommunbidrag
4 400
4 400
0
KOSTNADER
INTÄKTER
Övriga bidrag
1 876
1 045
+831
ÖvrigaMaterialkostnader
intäkter
136 085 Deltagarintäkter
522
+135 563
5 736 
14 149
Lokal,
inv, fastighet  7 667
SUMMA
INTÄKTER
185 202  Landstingsbidrag
47 518 2 637
+137 684
Förbrukningsinv, rep  1 152

 Statsbidrag 26 056

KOSTNADER
Resekostnader 74 
Materialkostnader
Marknadsföring 2 160 
Lokal, inv,
fastighet
Kontorskostnader 4 254 
Förbrukningsinv,
rep
Övriga kostnader
243 
Personalk. cirkelledare 
Resekostnader
17 052
Marknadsföring
Personalk. tjänstemän 
17 533
Kontorskostnader
Engångsposter 21 
Övriga kostnader
Avskrivningar 364 
Personalk. cirkelledare
Personalk. tjänstemän
Engångsposter
Avskrivningar
SUMMA KOSTNADER

-5 736
-7 667
-1 152
-74
-2 160
-4 254
-243
-17 052
-17 533
-21
-364
-56 256

 Kommunbidrag
-5 5704 400
 Övriga bidrag 1 876

-7 389
-330
-192
-2 220
-3 667
-48
Övriga intäkter 136 085
-16 073
-16 810
0
-55
-52 354

-166
-278
-822
+118
+60
-587
-195
-979
-723
-21
-309
-3 902

 Finansiella poster 2 138

FINANSPOSTER
Finansiella poster

Totala Intäkter
Totala kostnader
Resultat efter finansiella
poster
Resultat

2 138187 341

-56 256
131 085131 085

3 150

-1 012

-1 686

+132 771

Bokslutsdisp.

0

RESULTAT

Avvikelse
+886
-33
+438
0
+831
+135 563

Sämr

131 085

Sämre <-Avvikelse

--> Bättre

Styrkor/svagheter

-1 686

+132 771

Tänkbara orsaker

Finansiella poster -1 012

Övriga intäkter +135 563
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