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Poesi för ensamkommande
Kompasshuset visar vägen

Sara Nazari leder workshops i poesi med
ensamkommande flyktingungdomar.
Foto: Ness Hakin

Sara Nazari är 17 år och volontärarbetar inom
Vuxenskolans verksamhet för ensamkomman
de ungdomar. Gymnasieeleven är där som ett
stöd men då hon har ena foten i estradpoesin
har hon även fört in skrivandet i ungdoms
verksamheten.
Vuxenskolans träffpunkt för ensamkommande flyktingungdomar, Kompasshuset, är en plats där ungdomarna får prova olika fritidsaktiviteter, 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.
Ungdomarna är 14-18 år gamla och bor runt om i Stockholm.

Påverka med poesi

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 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.

En stark poetisk upplevelse
Sara studerar på gymnasiet och valde att som skolarbete göra
en film där poesin och ungdomarna på Kompasshuset fick ta
plats. Resultatet blev en stark och poetisk upplevelse. Se ett
klipp från filmen här - https://youtu.be/MOdM3z4JDIY.
Träffpunkten Kompasshuset är öppen en kväll i veckan och
drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Många volontärer har engagerat sig. Verksamheten har pågått i snart ett
år och totalt har över hundra ungdomar deltagit. Nya deltagare kommer allt eftersom och både killar och tjejer deltar.

Se ett utdrag ur filmen om att påverka med poesi. Sara Nazaris film
om Studieförbundet Vuxenskolans träffpunkt för ensamkommande
flyktingungdomar i Stockholm.

Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm
www.sv.se/stockholm

https://youtu.be/MOdM3z4JDIY

Vi på Stockholms läns Bildningsförbund
vill önska er alla en riktigt GOD JUL och ett
Gott slut på detta år! Och vi ser fram emot ett
lika gott samarbete under 2017.
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Medis 5 får 2016 års
Oscarspris i svensk
folkbildning
Medis 5 är stolta mottagare av 2016 års Oscarspris.
Ett pris som årligen delas ut till någon eller några
som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsar
bete eller för att på annat sätt ha verkat i god folk
bildningsanda. Medis 5 är en del av Sensus studie
förbund i Stockholm.

konstnärliga uttrycket inom teater, musik, film och annan kultur.

På Medis 5 skapas teaterföreställningar, musikföreställningar,
filmer och andra kulturproduktioner. Det är en verksamhet
som bygger på människors kreativitet och kraft och där det
egna uttrycker står i fokus. Medis 5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Verksamheten
är en del av Sensus studieförbund och lyder under LSS i Stockholm stad.

Oscar Olsson Museet i Malmö instiftade Oscarspriset i svensk
folkbildning år 2013. Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och att öka
medvetenheten om folkbildningens insatser. Priset består av ett
stipendium på 10 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en
artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.
Den 23 november tog medarbetare från Medis 5 emot priset
av landshövding Anneli Hulthén på Landshövdingeresidenset
i Malmö.

– Det här känns fantastiskt roligt! Vi är ett stort team som jobbat länge och målinriktat för att skapa den verksamhet vi har
idag, säger Mats Eriksson, verksamhetsansvarig på Medis 5.

Läs mer om Medis 5 och Sensus studieförbund:

Motiveringen till priset lyder: för ett inkluderande, nydanande
och omtalat folkbildningsarbete med höga kvalitetsambitioner, där deltagarnas personliga utveckling utgår från det egna

www.sensus.se/stockholm/medis5
www.medis5.com

Stadsbiblioteket och
Anhörigcentrum
samarbetar i Norrtälje
Norrtälje stadsbibliotek arrangerar Lyssnarcirkel en
gång i månaden i samverkan med Anhörigcentrum
(AC) inom Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje kom
mun.
De inbjuder personer som på olika sätt stödjer någon anhörig.
Det kan vara någon med en partner som drabbats av alzheimer
eller kanske någon med ett vuxet barn med funktionsnedsättning.

Foto: Kerstin Berg

Läs mer i tidningen Länsnytt nr 2 2016:
http://regionbiblioteket.se/wpcontent/uploads/sites/
4/2016/06/Lansnytt22016.pdf

Genom att låta texter, dikter och berättelser BERÖRA, BERIKA
och BEKRÄFTA vill man erbjuda rekreation, fika och locka till
fortsatt läsning. Man vill också informera om bibliotekets möjligheter och visa olika typer av media i gruppen, t.ex. ljudböcker.

Bibliotekariens praktiska
kunskap – om kunskap,
etik och yrkesrollen

dagliga mötena mellan personal och besökare ut? Och hur kan man beskriva
kvalitet inom yrket?
Detta tar man upp i en ny skrift som är
resultatet av en kurs i bibliotekariens
praktiska kunskap, ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm och
Centrum för praktisk kunskap
vid Södertörns högskola.

Att arbeta på folkbibliotek idag är komplext. Vad gör egentligen en bibliotekarie? Vilka kunskaper krävs? Hur ser de

Stockholms läns Bildningsförbund
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www.stockholmslansbildningsforbund.se

Notiser

Verksamhet för asylsökande.
Stockholms läns Bildningsförbund har tagit fram flygblad på
olika språk med information om verksamhet för asylsökande.
Grunden är studieförbundens långa erfarenhet av arbete med
nyanlända och vad vi tillsammans kan erbjuda i verksamhet
för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som
bor kvar på anläggningsboenden.
Hämta flygbladen på vår hemsida här.

Maten och klimatet
Regionala avfallsbolaget SÖRAB har under hösten ordnat en
spännande föreläsningsserie om maten och klimatet i alla nio
ägarkommuner. Kunniga och inspirerande föreläsare berättar
hur man kan minska sin klimatpåverkan genom minskat mat
svinn.
Temakvällarna arrangerades i samarbete med Stockholms uni
versitet, Studieförbundet vuxenskolan, Studiefrämjandet och
avfallsbolagets nio ägarkommuner i norrort.

Medlemmar i
Stockholms läns
Bildningsförbund
Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötes
plats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att bevaka
folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna.
Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte,
utvecklingsarbete och diskussioner.
Våra medlemmar är studieförbund, folkhögskolor och Regionbiblioteket i Stock
holms län.
Vår uppgift är att:
• att sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt nyhets
brev Folkbildning i Länet och vår hemsida.
• att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra medlem
mar och allmänheten.
• bevaka våra medlemmars intressen.
Stockholms läns Bildningsförbund finansieras via stöd från landstinget samt med
lemsavgifter.

Kontaktadress:
Stockholms Läns Bildningsförbund
c/o Nya Rågsveds Folkets Hus
Rågsvedstorget 11, 124 65 Bandhagen
www.stockholmslansbildningsforbund.se
Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent
Mob 0706-38 18 30
E-post: maria.carlsson.lbf@folkbildning.net
Nyhetsbrevet Folkbildning i Länet:
Ansvarig utgivare: Inger Grape Burns, ordförande
Redaktör: Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent
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Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Regionbibliotek Stockholm
Alma folkhögskola
Birkagårdens folkhögskola
Bosöns folkhögskola
Bromma folkhögskola
Jakobsbergs folkhögskola
Kaggeholms folkhögskola
Lillsveds folkhögskola
Långholmens folkhögskola
MKFC - Stockholms
folkhögskola
Runö folkhögskola
Röda Korsets folkhögskola
Sigtuna folkhögskola
Skarpnäcks folkhögskola
Stadsmissionens folkhögskola
Sundbybergs folkhögskola
Södertörns folkhögskola
Södra Stockholms folkhögskola
Tollare folkhögskola
Vårdinge By folkhögskola
Väddö folkhögskola
Ågesta folkhögskola

