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Verksamhetsberättelse 2016

Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm är en ideell och självständig organisation med Centerpartiet, Liberalerna och LRF
(Lantbrukarnas Riksförbund) som
grundorganisationer. Studieförbundet Vuxenskolan leds av en,
av avdelningsstämman vald,
styrelse. Styrelsens arbete har
under 2016 letts av ordförande
Sara Svanström. De övriga elva
förtroendevalda har varit Daniel
Sunesson (1:e vice ordförande),
Bonnie Bernström (2:e vice ordförande), Erik Blom (representant
för Vi Unga), Hamid Ershad, Joar
Karlsson Forssell, Renate Jüdes,
Fredrik Lindstål, Lars Lundqvist,
Kathy Santos, Karin Wilborg och
Hans Wiklund. Styrelsen har under året haft 10 ordinarie sammanträden och 1 konstituerande
sammanträde samt en planeringskonferens. Därutöver har presidiet
deltagit i de ordförandekonferenser som SVs förbundskansli bjudit
in till.
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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.
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Stockholms mission är att vara
en aktiv samhällsaktör, skapa
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Stockholms vision är ett öppet,
demokratiskt och hållbart samhälle där människor med olika
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möjlighet att tillsammans växa
och bilda sig.
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Studieförbundet
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Plats för nytänkande
(SV) är ett av Sveriges största
studieförbund och verkar i 280
kommuner. SV Stockholm verkar i
Stockholms stad och Lidingö stad.
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Dags att tänka nytt
och annorlunda

N

är vi planerade verksamhetsåret 2016
visste vi fortfarande ingenting om hur
de nya statsbidragsreglerna på sikt
skulle påverka avdelningen. Vår ambition var
att arbeta för att uppnå en verksamhetsbudget i balans 2018 utan att för den skull förlora
fokus på de av förbundsstämman fem prioriterade områden:
1.
2.
3.
4.

5.

SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- & organisationsutveckling.
SV tillgängliggör folkbildningen för unga i
samhället.
SV använder folkbildning och kultur för att
skapa integration.
SV tillgängliggör folkbildning för
människor med funktionsnedsättning för
ökat inflytande över det egna livet och
samhället i stort.
SV tillgängliggör folkbildning för seniorer
för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan.

I maj kom så information om de nya statsbidragsreglerna som börjar gälla januari 2017,
och vi fick kännedom om följderna av ett nytt
beräkningsystem: SV Stockholm får 2017 15
procent lägre statsbidrag jämfört med 2016.
Ett så stort bidragstapp får givetvis konsekvenser och vi har ägnat en stor del av året
åt att effektivisera, kalkylera och analysera
inför stundande besparingar och omprioriteringar. Vi måste tänka nytt och annorlunda.

En annan konsekvens av beskedet har varit
att antalet studietimmar 2016 istället för att
öka minskade med 3% jämfört med 2015.
Inte heller lyckades vi nå fler unika deltagare.
Trots detta gläds vi åt att den verksamhet vi
bedrivit varit både angelägen och av hög kvalitet. Vi lyckades därtill uppnå ett ekonomiskt
resultat som är betydligt bättre än budgeterat. Det är förstås glädjande men samtidigt
oroväckande ty minskad volym innebär minskade bidrag två år senare.
De ekonomiska utmaningarna har tagit mycket kraft i anspråk och gör det fortfarande.
Men 2016 var också året då vi erbjöd en
omfattande verksamhet för asylsökande och
nyanlända – Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Vi jobbade med ungdomar i
utanförskapsområden, med internationella
föreningar och med personer med funktionsnedsättningar. Vi satsade på att bryta normer
och arbeta inkluderande inom musikverksamheten, fortsatte med våra läsfrämjande projekt och vi erbjöd intressanta och utvecklande
kulturarrangemang och föreläsningar.
Men inget av allt detta hade varit möjligt utan
det engagemang vi möter varje dag hos våra
cirkelledare, medarbetare och de organisationer och föreningar som vi samarbetar med
och som oförtrutet kämpar vidare.
Ett stort tack till er alla!

Annika Estassy Lovén
Chef Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Deltagarna: Våra
bästa skrivtips!
1. Skriv på dator, då är det
lättare att ändra i texten.
2. Skriv om någonting du
bryr dig om.
3. Berätta om idén för
någon annan – medan du
berättar kommer du att
komma på nya saker!

Foto: Pixabay

4. Ha en huvudkaraktär
som du sympatiserar med.

Författarkurs för ungdomar
Att skriva är ofta ett ensamgöra, men på skrivarkurser möts skrivande personer och utvecklas tillsammans. Vi hälsade på hos Vuxenskolans författarkurs
för ungdomar.
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Det är torsdagkväll i november
och deltagarna i författarkursen
för ungdomar 13-16 år ses för
sjätte gången.
– Idag ska vi prata om karaktärsutveckling, säger Malin
Haawind som är ledare. Men först
börjar vi med en skrivövning!
Hon lägger fram några utklippta tidningsbilder på bordet.
Deltagarna Ella Löfmark, Frida
Goderyd, Irma Andersson,
Andrea Björk och Vega Karlsson
väljer varsin bild och börjar skriva
utifrån dem. De turas om att läsa
upp sina texter och får feedback
av Malin och de andra i gruppen.

>> Jag får
utlopp för
saker när jag
skriver

De har alla länge haft ett stort
intresse både av att läsa och skriva. Att gå på skrivarkurs är ett sätt
att utveckla det intresset.
– Ibland sitter jag och är uttorkad på idéer att skriva om men
det får jag hjälp med här, säger
Andrea.
– Jag får utlopp för saker när
jag skriver och har alltid velat gå
på skrivarkurs, berättar Ella.
Malin är författare och journalist
och har gått på många skrivarkurser. Det inspirerade henne till att
själv bli kursledare.
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

– På kursen pratar vi om olika
grunder i skrivande, till exempel
dialog, scener eller gestaltning.
Och så gör vi korta skrivövningar
på plats, det är bra att ge ramar
för att skapa kreativitet. För
många som skriver är det just att
börja som är
det svåraste,
så vi kastar
oss in i det,
berättar
Malin.
Mellan
tillfällena får
deltagarna
uppgifter som
de lämnar in
på komman- Malin Haawind, kursledare.
Foto: Sofie Andersson
de träff.
Vad är det bästa med att
skriva?
– Att man kan beskriva sin omgivning men göra om den i text,
säger Irma och Vega.
– Ibland är det lättare att formulera sig i text än att prata. Det
är fint att kunna leva sig in i en
text man läser – eller ännu hellre
i en text man själv skriver, säger
Frida.

5. Använd dig själv:
Vad skulle du ha gjort i
den situationen som karaktären är i? Utifrån det
bygger du en helt ny
karaktär.
6. Känn att du skriver för
dig själv.
7. Om någon säger att det
är dåligt – skit i det!

Över

200 000
studietimmar
under 2016

Totalt

6 187

arrangemang

Med

74 638
deltagare

Foto: SV

Studieförbundet
Vuxenskolan är

1 10
av

studieförbund
Foto: SV
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Ny ordförande
Sara Svanström (L) är ny
ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Hon valdes på årsmötet av en enhällig stämma.
– Det är jättespännande att ta
över ordförandeklubban just nu,
säger Sara Svanström.
Sara Svanström är ledamot i
Landstingsfullmäktige och första
vice ordförande i Trafiknämnden
och Storstockholms lokaltrafik.
Hon är utbildad till civilingenjör
och gymnasielärare i matematik
och kemi och arbetar som lärare.
Sedan flera år är hon engagerad i
Vuxenskolans styrelse, de senaste
åren som förste vice ordförande.
Sara Svanström ser Vuxenskolan
som en viktig samhällsaktör.
– I vår nutid är folkbildningen
mer relevant än på länge, säger
Sara Svanström.
Vuxenskolan viktig aktör
– Utöver det vi arbetar med
sedan tidigare vill jag särskilt
lyfta fram Studieförbundet Vuxenskolan som en viktig aktör i
mottagandet av de nyanlända
asylsökande som kommit till Sverige. Vi kan bidra där inte andra
mäktar med – där har vi viktig
kompetens och erfarenhet!

34 277
anmälningar togs
emot under 2016

Mitt kursval:
Läderhantverk
Vi verkar i
Stockholms stad
och Lidingö stad

Hallå där, Angelica
Tibblin Chen, hur kommer det sig att du började
på just den här kursen?
– Jag jobbar som kostymör
och kände ett behov av att
bredda mig och lära mig ett
nytt hantverk. Redan efter
några veckor kunde jag börja
använda mina nya kunskaper
i mitt arbete. Jag har gått två
terminer och fortsätter i vår.

Att prova på DJ-ing var populärt under Kulturfesten. Foto: SV

Kulturfesten
DJ-ing, konst och mingel. När Studieförbundet Vuxenskolan bjöd till kulturfest var stämningen hög och utbudet brett.
Många cirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning ägnar sig åt konst, kultur och musik. Vid höstens Kulturfest visade ett tiotal cirklar
upp vad de skapat. Över 200 deltagare kom och
minglade och fick bland annat beskåda målningar,
livemusik och teaterföreställningar.
– Det är besöksrekord, berättar Anton Ljungh som
är verksamhetsutvecklare vid Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.
– Det är härligt att se hur stolta deltagarna är över
sitt arbete, säger Anton Ljungh.
Den mest välbesökta prova-på verksamheten under
Kulturfesten var höstens kursnyhet, DJ-ing.

Vad gör ni på kursen?
– Det första vi fick göra var
ett bälte, sedan har det varit
valfritt. Jag har gjort en
ryggsäck och just nu gör jag
ett arbetsbälte. De andra
tillverkar allt från portföljer
till smycken. Det är lärorikt
att titta på varandra och
lyssna på lärarens instruktioner – både vad gäller ens egna
projekt och de andras.
Berätta! Vad är det som
är så roligt med just
läder?
– Jag tycker om att det går
att bygga någorlunda tredimensionellt, läder är liksom
redigt. Och läderaccessoarerna håller i flera livstider.
Ryggsäcken jag har gjort, den
kommer kanske att överleva
mig!

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Samhällsaktör
Studieförbundet Vuxenskolan har ett
viktigt uppdrag i att verka för demokrati
och delaktighet i samhället. Vi arbetar
för att så många grupper som möjligt
ska få tillgång till folkbildning. Vi verkar
i utsatta förorter och har verksamhet
för personer med funktionsnedsättning.
2016 kunde vi med hjälp av våra nätverk
snabbt möjliggöra kurser i svenska och
samhällsintroduktion för nyanlända.

Poesi av ensamkommande på Kompasshuset
Sara Nazari är 17 år och volontärarbetar inom Vuxenskolans verksamhet för
ensamkommande ungdomar. Hon har ena foten i estradpoesin och har fört in
skrivandet i ungdomsverksamheten.
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Vuxenskolans träffpunkt för
ensamkommande flyktingungdomar, Kompasshuset, är en plats
där ungdomarna får prova olika
fritidsaktiviteter, träffa vänner och
får hjälp med läxor och svenska
språket.
Ungdomarna är 14-18 år gamla
och bor runt om i Stockholm. På
Kompasshuset får de prova
vitt skilda aktiviteter så som karate, dans och musikskapande.
Tack vare Sara Nazari har poesi
blivit ett återkommande inslag i
ungdomarnas liv.
– Det började med att jag med
kort varsel fick täcka upp för
en kompis som skulle hålla en

>> Det
märks att
flera har
börjat skriva
mer

workshop i poesi. Sen var jag fast,
ler Sara Nazari, som fortsatte som
volontär och nu återkommande
håller i poesiworkshops på Kompasshuset.
– Det märks att flera har börjat
skriva mer och mer, de kommer
fram och vill visa vad de gjort sen
senast, säger Sara Nazari.
Sara studerar på gymnasiet och
valde att som skolarbete göra en
film där poesin och ungdomarna
på Kompasshuset fick ta plats.

Alcides Gimenez.
Foto: Eveline Johnsson

 räffpunkt för
T
ensamkommande
ungdomar
2016 öppnade Vuxenskolans
träffpunkt för ensamkommande flyktingungdomar,
Kompasshuset. En plats där
ungdomarna får prova olika
fritidsintressen, träffa vänner och få hjälp med läxor
och svenska språket.
– Vi vill att ungdomarna ska
hitta sin egen väg i livet, säger
Alcides Gimenez, enhetschef vid
Studieförbundet Vuxenskolan i
Stockholm.
– Att de ska få upptäcka vad
man kan göra på sin fritid.

FAKTA

Ungdomarna är 14-18 år gamla
och bor runt om i Stockholm.
På Kompasshuset får de prova
vitt skilda aktiviteter så som karate, dans och musikskapande.
En av volontärerna gjorde en
film om när de skapade poesi.
Filmen går att se på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms
YouTube-kanal.

Träffpunkten Kompasshuset är
öppen en kväll i veckan och drivs
av Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm. Många volontärer
har engagerat sig. Verksamheten
har pågått sedan hösten 2015 och
totalt har över hundra ungdomar
deltagit. Nya deltagare kommer
hela tiden och både killar och
tjejer deltar.
Sara Nazari. Foto: SV

1
Kompasshuset

– en mötesplats för
unga ensamkommande asylsökande

2
Svenska för
vårdpersonal

– förberedande kurs
för vårdpersonal

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

3
Kurser med
sekulär värdegrund

– läs mer på sid 7

4

5

Samverkan med
Kista folkhögskola och Kista
Träff

Verksamhet tillsammans med
kulturföreningar

5 viktiga verksamheter för nyanlända under 2016

Sekulär värdegrund i kurs för asylsökande

Foto: Michael Camponella

I kursen med sekulär värdegrund lär sig asylsökande svenska och samhällskunskap samtidigt som arbetet mot diskriminering, rasism och förtryck lyfts i
undervisningen.

”Folkbildningen
bidrar till att
stärka demokratin”
Daniel Sunesson är förste
vice ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm. Vi ställde några
frågor till honom.
Vem är du?
– Jag är en smålänning på
Kungsholmen, som jobbar på
bank och är djupt intresserad av
samhälle och människan. Det
nyttjar jag på mina kundmöten
och kontakter på banken och genom att vara politiskt engagerad
för Centerpartiet. Jag älskar att
resa och gör det gärna till skandinaviska fjäll och Japan.
Varför är du engagerad i
Vuxenskolan?
– Vuxenskolan är en fantastisk
plats för människor att mötas.
Folkbildningen bidrar till att
stärka demokratin och samhällets
goda krafter. Och får människor
att växa! Jag tycker att folkbildningen borde ta en starkare och
tydligare roll i civilsamhället.
Nämn en studiecirkel som du
minns!
– Den cirkel jag först tänker
på, och som har påverkat mina
nuvarande engagemang inom
Svenska Kyrkan, var en studiecirkel om valet och kyrkan inför
förra kyrkovalet. Kommande höst
är det kyrkoval igen och du som
är medlem i Svenska kyrkan, glöm
inte att nyttja din rösträtt för att
påverka hur kyrkan ska styras och
med vilka krafter.

Studieförbundet Vuxenskolan
har sedan hösten 2015 genomfört
kurser för över tusen asylsökande i Stockholm. Kursämnena är
svenska och samhällsintroduktion. Några av kurserna genomförs i samarbete med Föreningen
Francisco Ferrer i Guardia och
bedrivs med uttalad sekulär värdegrund.
– Vi menar att det finns ett behov
av den här typen av kurs bland de
asylsökande, säger Ruben Tastas
från föreningen.
– Vi har också en önskan om
att deltagarna ställer upp på vår
profil som är att kämpa mot alla
former av förtryck.
Undervisningen i svenska och
samhällsintroduktion håller hög
kvalitet. Vid träffarna får man
också information om hur man
kan få skydd, om kvinnojourer
och hur man ska göra om man
blir misshandlad av
sin partner.
Man får
också information
om hur man
kan få stöd,
nätverk och
legal hjälp
om man vill
komma ut
Ruben Tastas
som homoFoto: SV
sexuell eller
skilja sig.
– Av våra deltagare var endast
ca 30% kvinnor, berättar Ruben
Tastas.

– Det är vi inte nöjda med, så
2017 ska vi satsa på att erbjuda
barnpassning i anslutning till
kursen. Vi vill nå fler kvinnor!

>> Vi ser
kultur som
en social
konstruktion
som alltid
innehåller
positiva och
negativa
sidor

Föreningen Francisco Ferrer i
Guardia drivs av personer som
många har latinamerikansk bakgrund och som kom till Sverige
under 70-talet. Deras syfte är att
sprida en pedagogik som grundar
sig på Francisco Ferrer i Guardias idéer om att lära sig att tänka
själv och att förvärva en förmåga
att tänka rationellt och fritt från
fördomar. Sedan flera år har föreningen kurser för papperslösa
i olika ämnen som svenska men
även i mötesteknik med syfte att
genomföra möten fria från förtryck.
– Interkulturalismen är ledstjärna för föreningen, säger Ruben
Tastas. Vi ser kultur som en social
konstruktion som alltid innehåller positiva och negativa sidor. Det
gäller både den svenska kulturen
och de kulturer och sociala sammanhang som de asylsökande
kommer från.

FAKTA
Föreningen har tagit sitt namn
efter Francisco Ferrer i Guardia,
1859-1909, en katalansk tänkare
som grundade ”la Escuela Moderna”, bl a inspirerad av Rousseau.
Han avrättades vid oroligheterna
i Katalonien 1909.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Studiecirklar för alla
Kersti Larsson leder enheten för funktionsnedsättning hos Studieförbundet
Vuxenskolan Stockholm.
Hur arbetar ni för personer
med olika funktionsnedsättningar?
– Vi arbetar på flera olika sätt.
Vi finns inom socialpsykiatrin
men vi finns också för personer som omfattas av LSS, alltså
personer med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska diagnoser. Dessutom
arbetar vi i nära samarbete med
Afasiföreningen för personer som
fått afasi t ex efter en stroke. Det
är de huvudsakliga områdena.
På vilket sätt arbetar ni för
personer med psykisk ohälsa?
– Psykisk ohälsa ökar i vårt
samhälle, framför allt bland yngre. Vi har studiecirklar men arbetar även för att öka kunskapen
om psykisk ohälsa, bland annat
genom öppna föreläsningar.

8

Vilka får delta i studiecirklarna?
– Vi når främst dem som redan
har beviljats stöd från kommunen. Om man mår dåligt och har
en lång process framför sig för
att komma tillbaka, då kan man
få möjlighet att komma till ett
aktivitetscenter där man får frågan om vad man är intresserad
av. Och där finns vi med hela vårt

>> Vi bidrar
till att skapa
en mötesplats

Kersti Larsson. Foto: SV

utbud. Vi bidrar till att skapa en
mötesplats där vi går individerna
till mötes.
Vad är det man ägnar sig åt?
– Det finns en stor bredd.
Mycket konsthantverk, data,
språk, kost och hälsa, ja allt det
som Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder allmänheten, det
finns också på aktivitetscentren.
En annan viktig del är samtalsgrupperna, vi kallar det kamratcirklar. När vi drabbas av psykisk
ohälsa har vi kanske inte så stor
förmåga att ta oss ut i livet och

Tryggt med teknik
Man får en teknikpryl i handen. Men hur ska den användas?
Det kan kännas spännande men också ovant och till och med
lite läskigt. Vare sig man ska använda det inom jobbet, i föreningslivet eller på fritiden är det tryggt att gå en kurs när man
provar på nytt.
Att lära sig att behärska ny teknik gör också att man kan tillgodogöra
sig samhällsinformation i högre utsträckning.
Vuxenskolan Stockholm har sedan några år tillbaka kom-igång-kurser
för att använda smartphones, surfplattor, datorer och sociala medier.
– Många drar sig för att ta del av ny teknik men efter de här kurserna
brukar det istället kännas tvärtom: att det är som att öppna en dörr och
att man vill ha mer efteråt, berättar Katarina Tängermark, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan Stockholm.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

göra saker. Det vi upplever inom
oss, syns inte på utsidan, man
kanske tror att man sticker ut i
mängden, det känns jobbigt med
många människor runt omkring.
Men det kan ibland fungera bättre
om man är i en grupp. Detta kan
Vuxenskolan stödja och på så sätt
hjälpa människor att komma ut i
samhället.
Arbetar ni på samma sätt för
personer med intellektuell
funktionsnedsättning?
– Personer med intellektuell
funktionsnedsättning har vid
behov tillgång till dagliga verksamheter, där man kan få en
meningsfull sysselsättning. Där
finns vi med och kompletterar
personalen med frivilliga studiecirklar. Ämnena varierar, det kan
exempelvis handla om demokrati,
teater eller musik.
Vi når också dessa personer på
fritiden, då kommer de till oss
för att gå kurs. Vi har kurslokaler
runt om i centrala Stockholm. Det
kan vara singelträffar, magdans,
spela i band, sjunga i kör – en stor
bredd här också.
Hur många cirkelledare
arbetar med detta?
– Många! Totalt arbetar cirka
140 cirkelledare hos oss med studiecirklar för personer med olika
funktionsnedsättningar. Ledarna
har hög kompetens och lång erfarenhet. Tack vare dem kan vi
bidra till att flera tusen personer
får ett mer aktivt liv!

Det är i ögonblicket
det händer
Färgsprakande afrikanska trummor. Flöjter, ljudanläggning
och stolar i en ring. Vi träffar Carl-Magnus Nordlund, i en miljö där han ofta leder grupper.

Starta cirkel
- så funkar det

Carl-Magnus har ett långt yrkesliv bakom sig som musikterapeut.
Trots pensioneringen fortsätter
han att arbeta. Bland annat är
han cirkelledare i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för
personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Vad betyder musiken i cirklarna?
– Det är olika beroende på
person men också beroende på
funktionsnedsättning. Om man
har en röst, om man kan röra på
armarna.
Carl-Magnus pekar på hur musiken vitaliserar, i bästa fall både
psykiskt, fysiskt, socialt och kognitivt.
– Musiken är i stor grad lek och
i en musikcirkel handlar det om
att få deltagaren att börja leka,
säger Carl-Magnus.
– Om man lyckas med att få
gruppen att leka tillsammans –
då är det något som är gott i det,
för i leken är människan helt och
hållet genuin. Och så är man helt
och hållet i nuet.
Det är också skillnad på vård och
på studiecirklar.
– Inom vård och behandling
uppsöker man sjukdomssymptom
för att lindra och hindra dem.
Musikterapi och musikcirklar inriktar sig istället mot sådant som
är friskt hos individen.
Kan man jämföra musik med
mindfulness?
– Musik fanns långt före mindfulness.
Carl-Magnus menar att nutidsmänniskans behov av yoga och
mindfulness är en konsekvens av
samhällsutvecklingen.
– Vi är mera stressade nu än
för 30-40 år sen. Samhället har
förändrats, allt ska gå mycket
fortare. Vi hinner inte med att
smälta allt som händer runt oss.

Carl-Magnus Nordlund. Foto: SV
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Men i musikutövning har det
alltid erbjudits en möjlighet till
koncentration, meditation och till
lugn och ro. Att sitta och spela är
att vara i nuet. Det är i ögonblicket det händer.
Deltagarna inspirerar
En av Carl-Magnus cirklar är på
en daglig verksamhet där deltagarna har omfattande funktionsnedsättningar, både fysiskt och
intellektuellt. Personalen har stor
förståelse för individuella behov
av stöd och ett stort engagemang
för musikcirklarna. Det märker
deltagarna och de dras med i en
väldigt glad stämning.
– Det är så roligt, säger CarlMagnus, de har faktiskt inspirerat
mig att börja göra låtar som är
helt anpassade till målgruppen.
Enkla men svängiga och glada.
Carl-Magnus använder de här
låtarna även i andra grupper med
intellektuellt funktionsnedsatta.
– Jag märker att deltagarna
tänder till av låtarna. Det är fantastiskt att kunna bidra till det.

Se filmen Starta cirkel? och andra filmer
på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms
YouTube-kanal.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Plats för nytänkande

Över

50 000

studietimmar inom musik

Unga planerar festival
i Tensta
MARS 16. På Blå Huset i Tensta sjuder det av
liv. Sedan flera år driver Vuxenskolan cirklar
för ungdomar i den musikstudio som finns
inhyst i Stadsmissionens fritidsgård. Nya
generationer ungdomar har tagit plats på
gården.
Nytt för i år är en satsning på arrangörskap och
särskilda aktiviteter för tjejer. För tredje året i rad
arrangeras Tenstas egen musikfestival Gäcda 2016.
Gäcda betyder fest på somaliska. Denna gång är det
ett antal ungdomar som under vuxen handledning
inte bara får lära sig arrangörskap, utan också till
stora delar bygga upp och slutligen genomföra Gäcda
2016.

Foto: Anna Lissdotter
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Tjejer i musikproduktion
Skarpnäck blir först ut med Popkollo Producent som riktar sig
helt och hållet till tjejer och transpersoner i åldern 14-18 år.
Vuxenskolan och Skarpnäcks kulturhus är med som partners
bredvid huvudarrangören Popkollo Stockholm.
– Vi vill bryta normerna och vara
inkluderande i vår musikverksamhet, säger Catharina Axelsson, projektledare hos Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.
Samarbetet med Skarpnäcks
kulturhus och Popkollo Stockholm är ett led i detta. Målet är
att tillsammans bidra till ett jämställt musikliv i Sverige.
Under 2016 arrangeras två kollon i Skarpnäck. Ett på sommaren
och ett på hösten. Dessutom blir
det kurs i liveinstrument och i att
bilda band. Målgruppen är tjejer
och transpersoner i åldrarna 1218 år.
Popkollo Producent är en ny
inriktning inom Popkollo som
sätter fokus på producentrollen i
musikskapandet. På kollot får deltagarna prova olika tekniker för
att göra, bearbeta och mixa ihop
olika ljud.

Efter kollon och kurser erbjuder
Vuxenskolan en plattform för deltagarna så att de kan fortsätta sitt
producerande och musicerande.
Vuxenskolan stöttar, bjuder in till
föreläsningar, workshops samt
ger möjlighet att spela på olika
scener.

POPKOLLO
Popkollo är en rikstäckande
organisation som arbetar för en
jämställd musikbransch. Popkollo
föddes 2003 och består idag av
lokala ideella medlemsföreningar med sammanlagt ca 3000
medlemmar. Popkollo erbjuder
kollon, kurser och utbildningar
för tjejer och transpersoner runt
om i landet. www.popkollo.se

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Omar Abdirizak driver cirklar på Blå Huset i Tensta. Foto: SV

Festivalen kommer att gå av stapeln i samband med
Tensta marknad den 3 september. Det kommer bli
mycket hip-hop, rap, kanske dans och poesi. Tidigare
år har festivalen samlat långt över 1 000 personer i
publiken.
– Vi räknar med minst lika många i publiken denna
gång, troligen fler, säger Omar Abdirizak som handleder cirklarna och som med stort engagemang drivit
musikproduktionscirklar på Blå Huset sedan 2013.
Han betonar vikten av att det är ungdomarna själva
som ska forma sin festival. Och denna gång har Omar
samlat ett gäng unga tjejer i den cirkel som leder
festivalplaneringen.
– Att fånga upp dessa engagerade tjejer är en
medveten satsning på att ge tjejerna på Blå Huset
eget handlingsutrymme, säger Catharina Axelsson,
verksamhetsutvecklare och Vuxenskolans representant i styrgruppen för festivalen.
Festivalen Gäcda 2016 arrangeras i nära samarbete
med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Stadsmissionen.

100

Över

grupper i musikverksamheten

Kompetensutveckling
för musiker
Inom Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms musikverksamhet erbjuder vi olika
former av stöd till musiker och grupper.
Kompetensutvecklande föreläsningar har visat sig vara efterfrågat och uppskattat.
De äger oftast rum i våra lokaler på Tjärhovsgatan,
men ibland på plats i studios eller konsertställen.
Föreläsningarna arrangeras tillsammans med vår
systeravdelning SV Stockholms län.
Publik under Gäcda. Foto: SV

Ungdomarna fixade festivalen
Gäcda 2016

Studieförbundet Vuxenskolan har som ambition att
vara en mötesplats för engagerade människor. När
vi erbjuder kompetensutvecklande föreläsningar för
personer som är involverade i vår musikverksamhet
så skapas också ett uppskattat nätverk.

SEPTEMBER 16. Festivalen Gäcda genomfördes för tredje året
i rad, lördag den 3 september i Spånga By, denna gång parallellt och i samarbete med Tensta marknad. Gäcda betyder fest
och glädje och det blev verkligen en energisk och härlig festivalkväll med musik och dans, både på och framför scenen,
med imponerande 1 500 personer i publiken.
Årets upplaga av Gäcda arrangerades av en grupp ungdomar från
Blå Huset ungdomsgård,främst
ett antal tjejer. Redan i våras
samlades de på gården i en
arrangörscirkel ledd av Omar
Abdirizak från Studieförbundet
Vuxenskolan. De har sedan dess
arbetat med planering, marknadsföring och inte minst bokning av de artister man ville se på
scenen, ett intensivt och lärorikt
projekt.
Festivalens Line up bestod både
av nya, lokala förmågor och lite
mer etablerade artister. Hyllade
Finess, Kumba och Naod varvades medrutinerade artister som
Houman Sebghati. Dansgrupperna The Movement och Unruly
fick publiken att jubla. Kvällen
avslutades med ett intensivt och
utmanande framträdande av det
lokala hiphopkollektivet GSS,
Ghettosuperstars som deltog med
närmare 10 artister.

1
Min Dröm – Min
Image – Min Media
Anna Moore, PR- och
artistcoach

Festivalens budskap var tydligt
och gick som en röd tråd genom
kvällen: kärlek och gemenskap.
Bakom festivalen stod Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm,
Stockholms Stadsmission som
driver ungdomsgården på Blå Huset och stadsdelsförvaltningen i
Spånga-Tensta, ett samarbete där
alla bidrog med stöd och resurser.
Ortens favoriter som är en lokal
förening och arbetar för trygghet och säkerhet på festivaler,
konserter och idrottsevenemang
runt om i Stockholm, var också
på plats. Arrangörsgruppen hade
även rekryterat ett stort antal
volontära ungdomar från Tensta
som hjälpte till med allt praktiskt
kring festivalen.
Nu ser vi fram mot Gäcda 2017!

2
Att synas i media,
Cecilia Wemgård, frilansande musikjournalist

3
Bygg din egen
hemmastudio

11
Marie Eliasson och Anna Moore innan föreläsning. Foto: SV

Ämnena varierar men är alltid angelägna och mycket
specifika just för branschen. Ett bra exempel är
föreläsningen med rubriken ”Så styr du upp din turné
i Centraleuropa och Östeuropa”. Talare var Johan
Fridell, grundare av Netherbird, ett svenskt melodiskt black/death metal-band med egen erfarenhet av
att leda turnéer genom Central- och Östeuropa.
Vid ett annat tillfälle fick vi lyssna till Kristoffer
Huldt som talade om ”Instrumentvård”. Kristoffer
har lång erfarenhet av att serva och reparera instrument för en blandad skara artister som Janne
Schaffer, Yngwie Malmsten, Plura, Mando Diao,
Owe Thörnqvist och Led Zeppelin. Kristoffer visade
hur man vårdar sitt instrument, gav tips och tricks
samt varvade med anekdoter från möten med olika
artister.
Vi har även haft ytterligare en rad spännande ämnen
och talare i denna uppskattade föreläsningsserie. Se
några nedan.

4

Hur överlever man
som artist och
Jon Skoog, ansvarig för producent
Gateway, SVs musikproduktionsstudio

5 spännande musikföreläsningar från 2016

5
Liveljudteknik –
hur kommunicerar
du med din ljudtekniker

Matilda Sjöström och
Stina Velocetto, artisJonathan Sandberg
ter, producenter och
från Studio Rub-A-Dub
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
låtskrivare

Plats för nytänkande
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Unika deltagare i
verksamheten inom
funktionsnedsättningsområdet

Vem får vara med?
Alla människor fungerar på olika sätt, inte
bättre eller sämre.

Öppna föreläsningar på Victoria
Våra öppna föreläsningar på Victoria lockar många deltagare.
Vi lyfter gärna viktiga frågor och ämnen som inte alltid är så
lätt att tala om. Andra föreläsningar är mer kunskapsspridande och informativa. I vårt folkbildningsuppdrag ingår också
att ge människor möjlighet att ta del av vår kulturhistoria.
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Den sista friheten – om rätten till vår död
Ett exempel på ett angeläget
samtal är föreläsningen med
Inga-Lisa Sangregorio, journalist,
feminist och aktiv inom kvinnorörelsen från 70-talet och framåt.
I en spännande föreläsning pläderade hon för att även Sverige
bör ge dödssjuka människor rätt
att avsluta livet under värdiga
former. Det handlar enligt henne
inte om liv eller död utan om tid
och om makt. Hur länge ska en
döende människa tvingas lida och
vem ska ha beslutsrätten?

händelser och skeenden från
förr. Föreläsningen om det ännu
ouppklarade mordet på Gustaf III
lockade över 120 personer. Resonemangen handlade bland annat
om vilka de egentliga krafterna
som dirigerade skytten var och
varför kungen över huvud taget
mördades.

Att vara god man
En annan viktig fråga som fick
utrymme i vårt föreläsningsutbud
var skillnaden mellan att vara
god man, förmyndare och förvaltare. Föredragshållaren Sylvia
Sahlstedt förklarade vem som
kan bli god man, vad som ingår
i uppdraget, hur man sköter den
ekonomiska förvaltningen och
redovisningen.

Psykisk ohälsa
Våra föreläsningar inom området
psykisk hälsa lockar ofta en stor
publik. Vi vill bidra till att avdramatisera och öka kunskapen om
psykisk ohälsa. Under året har vi
bland annat haft föreläsningarna
”Att leva med bipolär sjukdom”,
”Självskadebeteende – hur kan
man förstå och hjälpa” samt om
schizofreni och högkänslighet.

Då popen kom till Sverige
Vid flera tillfällen har musiker
som var kända på 50- och 60-talen kommit till Victoria och delat
med sig av musik och berättelser
om ”då det begav sig”.

Revolution och kungamord
Många vill höra Christopher
O`Regan berätta om spännande

981

Kulturarrangemang
och föreläsningar
genomfördes 2016

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

I vårt samhälle möter vi ofta, liksom i många andra
kulturer, fördomar kring personer med funktionsnedsättning. Vi möter också särbehandling och att
man utestänger personer från sammanhang. Det
gäller både fysisk och intellektuell funktionsnedsättning av olika slag liksom psykisk ohälsa. Detta vill
vi på Studieförbundet Vuxenskolan motverka på så
många sätt som vi kan.
Alla människor fungerar på olika sätt – oavsett
funktionsvariation. Olika – inte bättre eller sämre
– och alla har samma rättigheter att vara delaktiga i
både samhälls- och kulturliv.

Med vår studiecirkelverksamhet finns vi sedan lång
tid tillbaka inom vård och omsorg. Cirklarna bedrivs
i samverkan med socialpsykiatrin och dagliga verksamheter. Vi erbjuder fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för
personer med förvärvad hjärnskada som drabbats av
afasi.
Men vi nöjer oss inte med det. Vi drivs av en vilja
att erbjuda alla människor möjlighet till en meningsfull fritid och tillfälle att utvecklas i ett livslångt
lärande. Under 2016 tog vi fram ett antal kurser i
långsam takt som presenterades i kursprogrammet,
en verksamhet som vi hoppas ska växa och utvecklas
i samarbete med deltagare och cirkelledare.
Studieförbundet Vuxenskolan vill vara ett studieförbund för alla, och vi jobbar kontinuerligt med att hitta svar på frågan: hur når vi ”alla”? Vilket innehåll
intresserar? Och hur når vi ut till de personer som
ibland är svårast att nå, personer som kanske saknar
egen kraft att ge sig ut och leta?
Vi kommer lite närmre svaret för varje år.

Letterbox Club Stockholm – läsfrämjande som fungerar
Ett bokpaket i månaden.
Det är vad Letterbox Club
handlar om. Projektledaren
Lisa Gunnarsson berättar
mer.
– För mig är läsning en grundläggande rättvise- och demokratifråga. Alla ska, oavsett livssituation
och bakgrund, ha samma rätt
att ta del av kultur och information. Läsning och läskunnande
är grunden för mycket av annan
inlärning.
Lisa Gunnarsson, projektledare
för Letterbox Club Stockholm, är
tydlig med varför ett projekt som
Letterbox är av största vikt.
Letterbox Club grundades för mer
än tio år sedan i Storbritannien
av läraren Rose Griffiths. Verksamheten som i korthet innebär
att familjehemsplacerade barn får
ett bokpaket en gång i månaden

under ett halvår, har varit mycket
framgångsrik. Bara under 2015
nåddes 10 000 barn i Storbritannien och verksamheten har
spridits till USA och Kanada, och
nominerades dessutom till ALMA-priset 2016.
I Stockholm är Letterbox Club ett
samarbete mellan Bokspindeln,
Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm, Bokförlaget En bok
för alla, socialtjänst och bibliotek
i den stadsdel projektet drivs
samt Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms universitet.
Kulturrådet, Stockholms
läns landsting,
Studieförbundet
Vuxenskolan och
Stiftelsen Solkatten
stödjer projektet. Ett
flertal barnboksförlag
är också involverade.

>> Alla ska
ha samma
rätt att ta
del av kultur
och information

Här riktar sig projektet till barn
i familjer med långvarigt försörjningsstöd, som får de utvalda
bokpaketen skickade till sig.
— Något som verkligen är
positivt och som visat sig vara
verkningsfullt är att tack vare att
så många samverkar har det varit
möjligt att nå grupper av barn
som vi annars skulle haft svårare
att hitta och komma i kontakt
med, säger Lisa Gunnarsson.
Det går förstås att arbeta läsfrämjande utan att vara knuten till ett
projekt, och alla kan vi bidra.
— Det första och verkligen konkreta tipset är att se till att det
finns tillgång till litteratur. Det
är det som Letterbox delvis går ut
på, att bidra till att barnet får ett
eget bibliotek, en egen bokhylla
som utvecklas och stärks, säger
Lisa Gunnarsson.
— Ett annat superkonkret tips är
att läsa högt. Det fungerar alltid.
För både barn och vuxen.

Foto: Pixabay

Lisa Gunnarsson vill även slå ett
slag för biblioteken:
— Se till att politiker och myndigheter verkar för att bygga ut
biblioteken i hela Sverige! Biblioteken är just den grundläggande
öppna portal med litteraturen och
boken i fokus som
behövs om man
vill stärka läslusten hos både
barn och vuxna.
Dessutom är
det fritt och
öppet för
alla!
Trolldom i Gamla Stan och Bestar
är två av böckerna som varit med i
bokpaket i Letterbox Club.

1
Föreläsning – Min
bror drabbades av
schizofreni

2
Personalutbildning i Tassel

3
Stormöte med
alla verkstadsklubbar

4
Kulturfesten på
Pumpan

5

Föreläsning
– Klättra på
väggarna eller
klättra på väggarna?
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

5 höjdpunkter inom funktionsnedsättningsområdet 2016
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Foto: Maria Östlin

120
Över

65

litteratur- och
bokcirklar

Skrivarcirklar

2 452

Gillare på
facebook-sidan Skriva

Foto: Sofia Runarsdotter

Foto: Andreas Rasmussen

Foto: Sara Mac Key

Författarsamtal – kultur, bildning och
erfarenhetsutbyte på en och samma gång
Under 2016 bjöd vi in sex olika författare till Tjärhovsgatan
för att hålla personliga och oregisserade författarsamtal.
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Arrangemangen är en del av
Vuxenskolans läsfrämjande
arbete. Författarsamtalen har
varit mycket omtyckta hos såväl
publiken som författarna. Ett begränsat antal åhörare i kombination med en intim och otvungen
samtalston samt möjlighet att när
som helst bryta in och ställa egna
frågor visade sig vara ett uppskattat koncept.

hur det är att skriva romaner om
verkliga personer.

Till höstterminens författarsamtal bjöd vi in Simona Ahrnstedt,
Inger Edelfeldt och Martin Luuk.
Med Simona Ahrnstedt talade vi
om romance som litterär genre,
om kärlek och erotik i litteraturen, samt om vikten av ordentlig
research. Inger Edelfeldts roman
Det hemliga namnet, var 2016 utsedd till Årets bok av Stockholm
På vårterminen deltog författarna
läser som varje år ordnar bokMikael Bergstrand, Tove Folkescirklar, förson och Carola Hansson.
fattarsamtal
Med Mikael Bergstrand,
”En god bok har för
och andra eveförfattare till romanen Deh- mig alltid varit en
nemang med
lis vackraste händer som
vän, en rådgivare,
anknytning
också blivit teveserie, prata- en vältalig och lugtill en utvald
de vi om antihjältar, Indien nande tröstare.”
bok.
och kulturkrockar.
George Sand
Årets sista
Samtalet med Tove
författarsamtal blev tillsammans
Folkesson, vinnare av Studiemed Martin Luuk, författare till
förbundet Vuxenskolans förfatbland annat Gud har för mycket
tarpris 2015 med romanen Sund,
tid och Får man göra slut med
handlade bland annat om att slå
ett syskon samt medlem i Kiligenom med buller och bång och
linggänget. Det blev ett innerligt
om samhällskritik i litteratur.
men också underhållande samtal
Augustprisnominerade Carola
om rotlöshet och om att skriva
Hansson som skrivit en triptyk
sånt som förändrar ens liv.
om familjen Tolstoj berättade om
den sista boken Masja och om

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Folkbildningsstipendium till
Stockholmskännare
Studieförbundet Vuxenskolans ledare Peter
Frisk – mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendium 2016.
Stockholmskännaren Peter Frisk leder sedan många
år stadsvandringar i Vuxenskolans regi. Vandringarna är mycket populära och Peter Frisk uppskattad
för sitt stora kunnande. Lika viktigt är hans engagerande sätt att leda grupperna. Deltagarna vittnar
ofta och hur givande vandringarna varit och att de
förutom ökade kunskaper även fått med sig nya tankar och ett nytt engagemang.
Stockholms stads folkbildningsstipendium kallas
även Fosamstipendiet, efter Fosam som är ett samarbetsorgan för samtliga studieförbund som verkar i
Stockholm.
Motiveringen lyder: ”Peter Frisk är en mycket kunnig guide och sann folkbildare. På ett inspirerande
och spännande sätt fångar han uppmärksamheten
hos såväl små som stora grupper. Peter kombinerar
historiskt kunnande med anekdoter och har förmåga
att inkludera deltagarnas kunskap i sin guidning.”
Stipendiebeloppet är på 10 000 kronor.

Peter Frisk mottar Stockholms stads folkbildningsstipendium i
Stadshuset av stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert.
Foto: Teodor Axlund.

1 300

Ideella
cirkelledare

Tillsvidareanställda
cirkelledare

Dipak Lahiri håller prova på-workshop i kalligrafi. Foto: SV

En sprakande upptakt

170
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Objektsanställda
cirkelledare

Det var en strålande vacker lördag i slutet av augusti. Gröna
SV-flaggor vajade i vinden utanför hotell Rival vid Mariatorget.
Över 300 cirkelledare, föreningsmänniskor och SV-personal
minglade ut och in, sjöng tillsammans, lyssnade på spännande
föreläsningar, deltog i workshops
och åt gott. Deltagarna fick en
riktig energikick och vittnade om
en ökad kännedom om olika verksamheter inom Studieförbundet
Vuxenskolan.

Många beskrev att de uppskattade att få se mångfalden inom
studieförbundet och att få vara
en del av den viktiga verksamhet
som bedrivs inom så många områden. Det är ofta ett ensamt jobb
att vara cirkelledare och upptakten blev ett tillfälle att träffa andra inom organisationen.
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Cirkelledarskapet
Cirkelledaren håller ihop gruppen och ser till att alla
får möjlighet att bidra i demokratisk ordning.
Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill stötta
alla engagerade cirkelledare. Alla får möjlighet att
genomgå en kostnadsfri utbildning som bland annat
innehåller studiecirkelns pedagogik.
Under 2016 var cirka 1 500 cirkelledare engagerade
hos Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Foto: SV

Foto: SV

Våra cirkelledare
ledde

4 873

Blommiga sjalen uppträder. Foto: SV

studiecirklar
under 2016

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Svensk mat – något att
slå ett slag för
Vilken betydelse har svensk livsmedelskonsumtion för svenskt lantbruk och vårt landskap? Hur kan du som konsument göra medvetna val? Det var några av frågeställningarna
inför ett seminarium i oktober då Studieförbundet Vuxenskolan och LRFs Stockholmsavdelning bjöd in intresserade konsumenter.
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är en av Studieförbundet Vuxenskolans grundorganisationer. Förutom att samverka kring utbildningar och kurser för
LRFs medlemmar har vi möjlighet att tillsammans
lyfta intressanta samhällsfrågor.
Vi diskuterade bland annat betydelsen av att som
konsument i Stockholm välja svensk mat. Hur gör
man ett bra och aktivt val?

Canto Jovial uppträder på äldreboende. Foto: Canto Jovial

Seniorverksamhet på annat språk
Många av Stockholms seniorer har ett annat modersmål än
svenska. Och den gruppen blir allt större. Detta gör att fler
också efterfrågar seniorverksamhet på olika språk.
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Seminariet ägde rum på IOGT-NTO-gården mitt i
Stockholm och lockade ett 35-tal personer, de flesta
intresserade konsumenter. Vi fick möta mjölkbonden Anette Gustawson, Billinge Gård, Norrtälje och
köttbonden Maria Wågberg, Malma Gård, Värmdö.
Under ledning av moderator Ann-Helen Meyer von
Bremen, journalist och författare med fokus på
lantbruk och mat, fick vi en mycket god bild av hur
det är att driva ett hållbart jordbruk i Stockholmsområdet. Seminariet fångade värdet med aktiva
jordbruk i närheten av Stockholm. Här finns ett stort
engagemang i att ge djuren bästa tänkbara liv och i
förlängningen får konsumenterna produkter av högsta klass. Även frågan om antibiotikaanvändning i
lantbruk belystes.
Frågan om hur vi som konsumenter ska bete oss,
när vi ställs inför olika miljömärkningar, etiska
märkningar och uppgifter om ursprungsland besvarades närmast unisont av seminariedeltagarna: Köp
svenskt, det borgar för hög kvalitet. Och har du inte
råd med det något högre priset på svenskt kött, så
dra ned på köttkonsumtionen och köp mindre ofta,
men fortfarande svenskt.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Vuxenskolan i Stockholm samarbetar med flera föreningar som
engagerar sig för äldre med annat
modersmål. Föreningarnas medlemmar kommer från olika länder
men språket är ofta den gemensamma nämnaren. Verksamheten
innefattar flera olika delar. Medlemmarna efterfrågar vanliga studiecirklar i allt från datakunskap
och svenska till teater och dans,
på sitt modersmål.
– Som senior kan det vara skönt
att få lära sig på sitt modersmål
för att kunna ta till sig ny kunskap, säger Alcides Gimenez som
är enhetschef på Studieförbundet
Vuxenskolan i Stockholm.
– Man kan också få ett större
behov av att hitta sociala sammanhang där man kan hålla liv i
sitt språk och sin kultur.
Med olika inriktning
Te Necesito är en väldigt aktiv
förening med stor verksamhet på
flera platser. De arbetar på svenska, spanska och arabiska.
– Te Necesito arbetar mycket
med frågor kring att åldras i ett

främmande land, vad finns det
för svårigheter, hur kan man underlätta för sig själv och vilken
hjälp kan man få, säger Alcides
Gimenez.
Föreningen Canto Jovial har en
annan inriktning. De är en folkmusikgrupp som ägnar sig åt sång
och dans på äldreboenden tillsammans med de som bor där. De
äldre får höra traditionell musik
från sina hemländer. Ett sätt att
minnas och hålla kvar sin kultur.
Vuxenskolan erbjuder också verksamhet på annat språk än svenska
i samarbete med Afasiföreningen
i Stockholms län.
– För äldre personer som drabbas av afasi är cirklarna i språklig
stimulans mycket betydelsefulla,
säger Margareta Forselius på Vuxenskolan i Stockholm.
– Har du då ett annat modersmål än svenska så är det en fördel
att delta i en cirkel där modersmålet används.

11 747

unika deltagare i vår
verksamhet 2016

Nya mötesformer med
Liberalerna

När en förening föds
Efter en tid av förberedelser bildades Svenska Downföreningens Stockholmsavdelning. Men hur startar man en förening?
Och vem kan hjälpa till med det? Hur fungerar en styrelse och
vilka roller behövs?
Svenska Downföreningen samarbetar sedan tidigare med Vuxenskolan på riksplanet och det
blev därför naturligt att använda
Vuxenskolan när Stockholmsavdelningen skulle dras igång.
– Det var väldigt roligt att vi
kunde stötta Stockholmsavdelningen från början, säger Erik
Edlund, ansvarig verksamhetsutvecklare inom enheten funktionsnedsättning.
– Vi har stor kompetens inom
både föreningsutveckling och
funktionsnedsättningsfrågor och
det är värdefullt att få kombinera
dessa.
Tillsammans med den nyvalda
styrelsen, ett antal föräldrar till
barn med Downs syndrom men
med liten föreningserfarenhet, påbörjades ett arbete med behovsanalys. Resultatet blev att starta
med en utbildningsdag med utgångpunkt i Vuxenskolans studiematerial ”I förening”. Materialet
ingår i det som kallas för ”Föreningsboxen”, där Vuxenskolan
samlat olika studiematerial och
handledningar som kan användas
för att ge föreningar stöd, antingen på egen hand i cirkelform eller
med någon extern utbildare.

Utbildare från Vi Unga
Vi Unga har lång erfarenhet av att
starta och bygga upp föreningar
och har under många år samverkat med Vuxenskolan. Därför
blev det en av Vi Ungas utbildare,
Linnea Persson, 18 år gammal
och redan väldigt kompetent i
föreningsarbete, som ledde utbildningen. Det visade sig vara
ett lyckokast. Under en heldag i
oktober fick styrelsen gå igenom
de viktiga frågorna kring föreningsdemokrati, ansvar, delegation
och roller. Dagen avslutades med
att en handlingsplan för vidare
arbete togs fram. Och man var
mycket nöjd med dagen som blivit
mer givande än förväntat.
– Det har varit roligt att följa utvecklingen i föreningen och se hur
en idé har kunnat omsättas konkret. Att vi sedan hittade ett bra
sätt att använda våra kontakter,
resurser och studiematerial för
att stötta en för oss viktig samverkande förening gör det hela väldigt meningsfullt, säger Gunnar
Elvin, enhetschef hos Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

I samarbete med vår grundorganisation Liberalerna anordnade Studieförbundet Vuxenskolan en rad framtidsinriktade aktiviteter,
seminarier och vandringar under 2016. Under
året prövade Liberalerna en ny modell för inspirerande möten som utvecklats tillsammans
med Vuxenskolan. Syftet var att skapa delaktighet genom dialog. Dessa möten visade sig
väcka mycket entusiasm, arbetsglädje och lust.
Stockholms stad har den högsta förändringstakten
bland alla städer inom EU. Ett fokus för verksamheten har varit på förändringsfrågor gällande byggande. Detta var utgångspunkten för stadsvandring
och diskussion där deltagarna bland andra fick lyssna till Magnus Andersson och Henrik Nerlund från
Skönhetsrådet.
Även i Alvik stod förändring i fokus. ”Bygga för
framtiden och bevara – går det?” var rubriken på ett
öppet seminarium där besökarna fick samtala med
bland andra Gustav Svärd från Yes In My BackYard
och Christian Reimers, ordförande i Västerleds
Trädgårdsstadsförening.
Vid en författarafton i Vuxenskolans lokaler med
Liberala Kvinnor som värd, bjöds på ett möte med
Ebba Witt-Brattström. Den aktuella debatten om
kulturmän och kulturkvinnor gav näring åt ett samtal med en mycket engagerad, och framtidsinriktad,
deltagarskara.
Samverkan skedde också genom olika utbildningar.
Även dessa skedde genomgående i enlighet med den
nya modellen, där alla ska vara delaktiga, alla bidrar
och alla blir del av ett samtal.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Föreläsning om högerextremismen idag
Att erbjuda goda samtal och mötesplatser är
en viktig del av folkbildningen. Tillsammans
med Centerpartiet arrangerade Vuxenskolan
en kväll om högerextremism.
Intolerans är ett samhällsproblem som Vuxenskolan
vill arbeta för att motverka. Den här kvällen var det
stiftelsen EXPO, genom Haris Grabovac, som föreläste om dagens läge i Sverige och Europa. Därefter
kunde de 30-talet närvarande diskutera och samtala
kring frågorna.

Kursdeltagare vid bikupa. Foto: SV

Framtidens biodlare
Biodling är ett klassiskt studiecirkelämne. Vuxenskolan och
Biodlarna har sedan många år ett samarbete som givit många
aspirerande biodlare de kunskaper de behöver för att starta
ett eget bisamhälle. Men vem säger att bara vuxna vill hålla på
med biodling?
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Vuxenskolan har därför börjat
med kurser även för biodlare i
åldern 10-16 år. Dessa helgkurser
hålls av biodlarna Lotta Fabricius
Kristiansen och Elric Fabricius.
De lär sina unga deltagare det
mesta om bin och hur man sköter
om ett bisamhälle.
Ungefär 300 000 bin bor i de
fem kupor som används under
kurserna. Under två dagar får
kursdeltagarna testa allt från att
slunga honung till att puffa rök
för att lugna bina innan de öppnar kuporna. Dessutom får de
lära sig en stor mängd fakta.
En av deltagarna under 2016 var
Sven, 12 år.
– Jag gillade att bin var så lika
människor, att de har samhällen
och regler, säger Sven.

– Det blev en bra dialog mellan publik och deltagare,
säger Christina Ihrén, ansvarig verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan.
Kvällen blev lärorik. Expo framhåller att demokratiska partier och organisationer behöver samarbeta
för att motarbeta intolerant idéer. Något som både
Vuxenskolan och Centerpartiet vill bidra till.
– Även om vi arrangerade detta med Centerpartiet
så gick inbjudan ut till alla samverkande organisationer. Vi behöver ta ansvar för detta tillsammans,
menar Christina Ihrén.

Deltagarna fick också lära sig att
om man håller sig lugn och inte
viftar omkring sig så är det ingen
större fara för att bli stucken.
– Bin dör av att stickas så det är
värst för dem, säger Sven.
Kursdeltagarna fick också lära
sig att det är tack vare biet som vi
har mat på bordet. När ett bi pollinerar sprids pollen mellan olika
växters blommor och därmed
hjälper biet växterna att bilda
frukter och bär.
Därför är det också viktigt att
bevara våra bisamhällen. En uppgift som Biodlarna och Vuxenskolan tar på allvar.

En sopig kväll med
Per Ankersjö
Har du koll på vad som händer med dina sopor? Det var en av flera frågeställningar när
Vuxenskolan och Centerpartiet ordnade en
kväll om sopornas hemligheter.
Per Ankersjö, vice ordförande för Stockholm Vatten
var inbjuden och berättade allt man någonsin velat
veta om sophantering.
Det blev en dialog om vattenhantering, bioavfall, avfallshantering och effektivt miljöarbete.
– Tre timmar och aldrig tråkigt, säger Christina
Ihrén, ansvarig verksamhetsutvecklare.
– Det är oerhört roligt att kunna ge möjlighet till den
här typen av samtal.

Foto: SV
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Samverkande
föreningar

Samarbete
med SPF
Cirkel gav fördjupade insikter

En av våra viktigaste och
största målgrupper är seniorer. Under 2016 var omkring
37 procent, cirka 27 000 av
våra deltagare, över 60 år.
Och denna målgrupp växer.

Det var just över en fika, en eftermiddag med social samvaro som studiecirkeln i historia startade. En studiecirkel som med stöd av Vuxenskolan så
småningom ledde till en lärorik resa för deltagarna.
Sesam är en öppen träfflokal i
Rinkeby för vuxna som har en
psykisk funktionsnedsättning.
På en träfflokal som Sesam får
man möjlighet att träffa andra
i liknande situation, prata, fika
och vara med i olika aktiviteter.
Sesam är också en av de många
träfflokaler där Studieförbundet
Vuxenskolan ger deltagarna möjlighet att vara med i studiecirklar.
Tillsammans med Vuxenskolan
pågår ungefär 20 studiecirklar
i veckan. Där finns cirklar i nutidsorientering, sittande qigong
och gitarr, cirklar för de som vill
sticka, sy, laga mat eller måla. En
cirkel handlar om akvariet på 500
liter. Det är deltagarnas intresse
som styr ämnesvalen och många
av cirklarna är kamratcirklar.
En studiecirkel fick en speciell start. En grupp människor
satt runt ett bord på Sesam och
spelade Trivial Pursuit, ett frågesportsspel. Under spelets gång
framkom det att inte alla visste
vad som skett i koncentrationslägren. Det blev inledningen till
en historiecirkel som i somras
avslutades med en resa till koncentrationslägret i Auschwitz.
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Efter resan startades en ny studiecirkel, nu med tema koncentrationslägret i Auschwitz.
”Vi måste prata om det vi upplevt” – säger deltagarna – ”det var
så många intryck”.
>> Vi måste
prata om det
vi upplevt –
det var så
många intryck

Deltagarna samlade även sina bilder till en utställning om sin resa.
Man ordnade också ett möte och
berättade för andra på Sesam, om
vad de upplevt.
”Det är märkligt” – berättar de
vidare – ”efter andra världskriget
skickade vi ner bussar och hämtade flyktingar. Idag bygger vi
murar istället.”

FAKTA
Sesam drivs av Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning. Sesams
huvuduppgift är att ordna sysselsättning och fritid för dem, som
av olika skäl inte riktigt orkar
med vardagen. Man har 30-50
besökare om dagen och har öppet
alla dagar i veckan.

För Vuxenskolan är det livslånga
lärandet en bärande tanke. Bildningsresan fortgår utan uppehåll.
Vuxenskolans ambition är att
erbjuda seniora personer ett rikt
utbud av kurser och aktiviteter.
Sammanhang där bildningsresan
kan fortsätta. Tillfällen då man
kan få möta andra och utbyta erfarenheter.
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 under många fler år.
SPF är en av våra viktigaste
samarbetsorganisationer. Studieförbundet Vuxenskolan har
ett omfattande samarbete med
de 30 lokala SPF-föreningarna i
Stockholm.
Under 2016 genomfördes över
5 900 studietimmar tillsammans
och över 470 kulturarrangemang.
Under året har vi tillsammans
ordnat träffar för bland andra
studieombuden inom SPF, möten
för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Kurser i samverkan med
Stockholm stad inom området funktionsnedsättning

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Studietimmar
per målgrupp

Unika deltagare
per målgrupp
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7%
7,5 %

18 %

22,5 %

9,5 %

23 %

7%
4%

25,5%

16 %
24 %

22 %
9%

5%

Internationella föreningar

Nyanlända & asylsökande

Funktionsnedsättning

Seniorer

Övrig föreningsverksamhet

Öppna betalkurser
Musik – The Tube

Graferna visar % av totala verksamheten. 213 599 studietimmar och 11 559 unika deltagare
rapporterades i verksamheten under 2016. Unik deltagare innebär att en person endast räknas
en gång även om personen deltagit i flera studiecirklar under året.
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Verksamhet

Intäkter

Studiecirklar

Statsbidrag

Landstingsbidrag

Annan folkbildning

Kommunbidrag

Övriga bidrag

Kulturarrangemang

Deltagarintäkter

Övriga intäkter

Finansnetto

26,15 anställda
tjänstemän
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
Omräknat till heltidstjänster.
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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 studie- och 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.
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Verksamhet inom folkbildning
SV Stockholm har under verksamhetsåret 2016
genomfört 196 652 (202 863) studietimmar i studiecirklar och 8 829 (8 568) studietimmar i gruppverksamhet inom annan folkbildning. Motsvarande
uppgift 2015 anges inom parentes. Under år 2016
anordnade SV Stockholm även 981 (952) kulturprogram. Det totala antalet verksamhetstimmar blev
209 549 (215 910), en minskning med 3 procent.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Arbetsmiljö och anställda
Avdelningen hade den 31 december 2016 26 tillsvidareanställda medarbetare: 1 avdelningschef,
4 enhetschefer, 1 fastighetsansvarig/vaktmästare,
1 receptionist/bokningsansvarig, 16 verksamhetsutvecklare, 1 kommunikatör samt 2 assistenter. En
controllertjänst har hyrts in på 50 procent och en
verksamhetsutvecklare på 40 procent. 3 verksamhetsutvecklare var tjänstlediga, 1 för studier, 2 för att
prova annat arbete. 1 kommunikatör var föräldraledig, 1 verksamhetsutvecklare var långtidssjukskriven.
Vi hade 5 vikarier och 1 projektanställd motsvarande
5,5 tjänster. Sammantaget arbetade 29 tjänstemän på
kontoret, lika många som 2015.
Majoriteten av den administrativa personalen är
kvinnor (19 kvinnor och 7 män) och ledningen
arbetar för att få in fler män i organisationen. Antalet
män är oförändrat jämfört med 2015. Personalomsättningen är fortsatt låg. En stor del av avdelningens
verksamhet sker i samarbete med internationella föreningar och flera av medarbetarna är utlandsfödda.
Antalet tillsvidareanställda cirkelledare är 23 stycken,
en minskning med 3 personer. Därutöver har avdelningen cirka 170 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 2016 har avdelningen, förutom ordinarie
verksamhet, fortsatt att arbeta intensivt för att kunna
erbjuda folkbildning till asylsökande och nyanlända.
Till skillnad från 2015 har vi dock anpassat verksamhetsvolymen efter de av Folkbildningsrådet särskilt
avsatta medel vilket också märks i bokslutet, verksamheten har därmed haft kostnadstäckning.
Året har även ägnats åt att fortsätta marknadsföra
vårt varumärke gentemot nya och gamla samarbetspartner och utveckla verksamheten. Tack vare de
samtal vi arrangerat, har vi varit en synlig kultur- och
samhällsaktör.
I maj 2016 lämnade Folkbildningsrådet besked
om det nya statsbidragssystemet som innebär att
avdelningen 2017 endast får 85 procent av 2016 års
tilldelning, eller en minskning med 3 847 386 kronor.
Förra årets förhoppning om att de nya reglerna inte
skulle påverka avdelningen negativt gick därmed om
intet. Avdelningsstyrelsens uppdrag till ledningen att
presentera en verksamhetsbudget i balans senast
2018 sköts fram 1 år, till 2019. Arbetet med att uppnå
målet påbörjades omgående och ett stort analysarbete har genomförts. Både styrelsen och ledningen har
under hösten haft fokus inställt på att prioritera inom
de olika verksamhetsområden, se över kostnaderna
och försöka öka intäkterna. Det senare en utmaning
då folkbildningsbidragen från kommun och landsting
inte räknats upp på flera år.

Resultat
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2016
visar på en vinst om 1 491 851 kr. Det positiva resultatet beror på en kombination av olika faktorer: en
minskning av verksamheten med 3 procent och därmed lägre verksamhetskostnader, en försiktig ökning
av deltagarintäkterna, en översyn av cirkelledarlönerna samt extra statsbidrag för den verksamhet
vi erbjuder asylsökanden och nyanlända.
Förvaltning
SV Stockholms förtroendemannaorgan har bestått av
styrelse och arbetsutskott (AU). Styrelsen har under
2016 haft tio sammanträden och AU elva. Därutöver
har styrelsen vid behov haft tillfälliga arbetsgrupper.
En planeringskonferens höll den 14-15 oktober 2016
i Norrtälje.
Arbetsutskottet har bestått av styrelsens ordförande,
förste vice ordförande och andre vice ordförande
samt avdelningschef. Ledande tjänstemän har varit
avdelningschefen, som tillsammans med enhetscheferna och controller utgjort avdelningens ledningsgrupp.
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2016 års verksamhetsminskning på 3 procent är en
anpassning till de nya statsbidragsreglerna.
Framtida utveckling
SV Stockholm framtida utveckling är positiv när det
kommer till verksamhet med nyanlända och internationella föreningar. Vårt varumärke är fortsatt positivt laddat och många organisationer och föreningar
vill samarbeta med oss. Dock vet vi ännu inte hur vår
minskade möjlighet att stötta dem kommer att innebära på sikt för verksamheten. De nya ekonomiska
villkoren kommer troligen att innebära en fortsatt
verksamhetsminskning.
SV Stockholm har fortfarande en mycket stark balansräkning med en positiv utveckling av kapitalets
värde, även om avkastningen inte nådde budget. I
slutet av året realiserades värdeökningen, medel som
öronmärkts för, av styrelsen godkända, verksamhetssatsningar samt täcka det ekonomiska underskottet.
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