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Folkbildningen hetare än 
någonsin! 
2 773 666 deltagare har folkbildningen i länet 
mött i sina olika verksamheter under 2014! 

Det är en ökning med 246 162 deltagare sedan året före. 

Behovet och intresset för folkbildningens verksamheter är stor, 
och vi ser en ökning i alla verksamhetsformer. 

Under 2014 genomfördes 48 923 studiecirklar runt om i länet 
och 37 189 kulturprogram av skiftande slag, och det är alltså 
en ökning från tidigare år. 

Att mötas i en mindre grupp och dela erfarenheter, lära nytt 
och förmedla sina egna synpunkter är fortsatt väldigt viktigt 
för många. Forskning visar att välbefinnandet ökar, och så 
klart även kunskapen i det ämne man träffas kring. 

Det är inte gammalmodigt att bilda sig! 

De 10 studieförbunden har verksamhet i länets samtliga kom-
muner. Läs mer på respektive organisations hemsida, länkar 
via www.stockholmslansbildningsforbund.se.

Folkbildningen i  
Stockholms län 2014
2 773 666 deltagare
48 923 studiecirklar
37 189 kulturprogram

SKL anser att civilsamhället och bildningsorganisationerna bör ta 
plats vid framtagandet av regionala kulturplaner och aktivt delta i 
det regionala och lokala kulturutvecklingsarbetet.

SKL anser att kommunala stödmodeller till folkbildning och stu-
dieförbund bör utformas så att kvalitativa såväl som kvantitativa 
dimensioner av bildningsverksamheten tillvaratas.

Ur SKL och folkbildningspolitiken 
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Fyra snabba frågor till  
Eva Bergquist
Vi har ställt några snabba frågor till Eva Bergquist, 
förvaltningschef på Kulturförvaltningen i Stockholms 
län landsting.

1. Har du gått någon studiecirkel? 
Jag har en ganska brokig bakgrund och bott större delar av 
mitt liv utomlands. Jag har studerat och arbetat i Paris, Mosk-
va och Washington – åren i Sverige har varit hektiska små-
barnsår med mycket av allt och lite tid för egen förkovran. 
Allt detta för att säga – att nej tyvärr, jag har inte gått i någon 
studiecirkel.

2. Vad vill du fördjupa dig i? 
Svaret kan ju inte bli annat än brett – det spänner från djupare 
förståelse av olika konstformer, utveckla mitt eget fotografe-
rande, till historia och religion. Det är inte viljan som saknas 
– utan tiden!

3. Har du någon erfarenhet av folkhögskolan? 
Nej dessvärre inte personligen. Men jag ser ju att mitt nuvaran-
de jobb kommer att ge mig möjlighet att se på folkhögskolan 
och dess uppdrag på flera olika sätt och det tycker jag ska bli 
spännande.

4. I vilken studiecirkel skulle du vilja vara cirkel-
ledare?

Skulle kunna vara en studiecirkel om det politiska samtalet, 
och då tänker jag mig kanske mindre som ledare än som sam-
mankallande …

Eva Bergquist. Foto: Anna Molander

Årsmöte i Stockholms läns Bildningsförbund
Välkommen till Stockholms läns Bildningsförbunds 
årsmöte onsdagen den 22 april 2015.

Som inledningstalare har vi bjudit in Stockholms läns 
landstings kulturnämndsordförande Gunnel Orselius - 
Dahl (Fp). 

Gunnel kommer presentera sig 
och sina tankar kring den fram-
tida kulturpolitiken i Stockholms 
län. Kom och lyssna till kultur-
nämndens nya ordförande, och 
passa på att ställa frågor om kul-
turen i länet! 

Alla är varmt välkomna.

Tid:  Onsdagen den 22 april 2015 kl. 16.30

Plats:  NBV, Bergsunds Strand 43, Stockholm

Anmälan senast 10 april till:  
maria.carlsson.lbf@folkbildning.net

Efter föreläsningen följer Stockholms läns Bildningsför-
bunds årsmöte;

17.30   Ombudsregistrering och lättare förtäring

18.00   Årsmötesförhandlingar
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Fredagen den 6 februari fylldes Z-salen till sis-
ta plats av litteraturälskare. Det återkommande 
evenemanget ”Litteraturens långa natt” tog plats 
i ABF-huset under ledning av Svante Weyler. Det 
blev en minnesvärd kväll med tät stämning ända 
fram till midnatt.

Åtta av 2014 års mest uppmärksammade författare medver-
kade och läste ur sina verk. Sara Stridsberg om en uppväxt i 
skuggan av Beckomberga, Mara Lee om en mörk uppväxt i 
Skåne, Stewe Claesson om priset på civilkurage, Therese Boh-
man om en arbetarflickas drömmar om det goda livet, Sigrid 
Combüchen om en umbärlig människa, Sverker Sörlin om 
sjukdom, smärta och löje, Barbro Lindgren om sina dikter och 
Kristina Sandberg om sin ringaktade men nu prisbelönta Maj. Läs mer på www.abf.se

Litteraturens långa natt

Det händer saker i kroppen när man målar! 
Konstnären och cirkelledaren Yvonne Svensson har 
genomfört en konstcirkel via Medborgarskolan, på 
Norrtälje kriminalvårdsanstalt, och deltagarna var 
13 interner från den slutna avdelningen. 

Att cirkeln blev en succé visades på flera sätt. Bland annat 
att av 14 som startade cirkeln så var man 13 vid cirkelns slut 
– och det har aldrig tidigare hänt enligt personalen på Norr- 
täljeanstalten. I bästa fall är 3-4 kvar till slutet när verksamhe-
ter ordnas. Flera deltagare ville också fortsätta måla, och skulle 
be om målargrejer för att fortsätta på egen hand. 

Man målade med akryl, men diskuterade också färglära, 
konsthistoria mm. och cirkeln avslutades med en vernissage 
dit övriga interner och personal bjöds in. 

 Många uttryckte sina känslor via måleriet, och att konst och 
kultur påverkar oss - det är ett som är säkert! Läs mer på www.medborgarskolan.se
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   Debattartikel

Nu minskar möjligheterna för unga  
arbetslösa att ta sig ur utanförskapet
Det råder i dag stor enighet om att Folkhögskolan 
spelar en mycket positiv roll som komplement och 
alternativ till den ordinarie gymnasieutbildningen 
och Komvux. Många ungdomar som inte lyckas i 
den obligatoriska skolan och i gymnasieskolan får 
en andra chans genom folkhögskolan. 

Därigenom är folkhögskolorna viktiga för att öka människors 
möjlighet att komma i sysselsättning på arbetsmarknaden. 

Jag är rektor för Sundbybergs folkhögskola, och vi tar emot 
och ger utbildning till de mest behövande unga vuxna vi har 
i Sverige idag. I vår verksamhet möter vi varje dag människor 
från hela världen, människor från olika sociala grupper och 
människor med olika livsvillkor och förutsättningar. En del 
av dem har kämpat sig till vår folkhögskola efter misslyckad 
skolgång, arbetslöshet och sen via arbetsförmedlingen och en 
studiemotiverande kurs - och till slut går de på allmän kurs för 
att erövra kunskaper och grundläggande behörigheter för att 
kunna läsa vidare på Yrkeshögskola eller universitet.

MEN, nu har tidigare riktade pengar till folkhögskolorna stop-
pats! 

Jag känner att jag måste skriva eftersom vår möjlighet till 
fortsatt existens nu står på spel. Genom en rad politiska och 
arbetsmarknadsmässiga beslut har vi fråntagits så m yck-
e t av de ekonomiska medel vi har räknat med att vi mås-
te minska vår verksamhet drastiskt. Pengar som utlovats! 
Pengarna fick folkhögskolan just för att möta unga männi-
skors behov av att komplettera sina studier, för att komma 
vidare med sitt liv. Sundbybergs folkhögskola, tillsammans 
med många andra folkhögskolor står nu med ofinansierade 
kurser - ett uppdrag som kom uppifrån, sattes igång, sen drogs 
pengarna in. Detta medför att deltagarna återgår i arbetslös-
het och inte får möjlighet att avsluta sina studier med mot-
svarande gymnasieexamen vilket också hindrar dem från att 
komma vidare med studier på högre nivå och gör att de kvar-
står som arbetslösa med icke ”avslutade gymnasiestudier”.  

Detta gör att de har extra svårt på arbetsmarknaden.

Riksdagen har sett folkhögskolan som en värdefull aktör när 
det gäller att bekämpa arbetslöshet och utanförskap. Under 
Alliansens styre infördes Studiemotiverande Folkhögskolekurs 
(SMF) och folkhögskolorna tillfördes tillfälligt 1000 extra plat-
ser för att bereda plats för unga vuxna som under SMF-kurser-
na skulle hitta tillbaka till sin studiemotivation. Folkhögsko-
lorna tog sitt samhällsansvar och ställde snabbt om för att med 
sin unika utbildningsform möta och hantera detta.

 När SMF utvärderas visas fantastiska resultat. En mycket stor 
del av deltagarna går vidare till arbete eller fortsatta studier, 
många till Folkhögskolans allmänna kurs där de ges möjlighet 
att läsa in motsvarande gymnasienivå. Jämfört med andra ar-
betsmarknadsprojekt har folkhögskolorna visat ett enastående 
resultat. 

När den rödgröna regeringens budget under en kort period 
var den som gällde, tillfördes folkhögskolan 1500 platser extra 
per år och platserna permanentades – en mycket välkommen 
satsning, och inom folkhögskolan har vi planerat, anställt lä-
rare, skaffat lokaler osv. för en fortsatt satsning under 2015.  
I den budget som nu finns för 2015 finns inte dessa plat-
ser omnämnda och därmed inte heller de resurser som be-
hövs för att deltagarna ska kunna fortsätta sina studier. 
 
Vi som verkar inom folkhögskolan var övertygade om att få 
fortsatt förtroende i kampen mot arbetslöshet och utanför-
skap. Därför blir vi förvånade och besvikna när vi nu ser att 
man istället skär ner folkhögskolans resurser. Det betyder i 
klartext att många unga vuxna för-
lorar en möjlighet att studera vidare, 
söka till högre utbildning eller arbete, 
och bli självförsörjande, aktiva med-
borgare – som vi alla önskar vara!

Arne Georlin, Rektor,   
Sundbybergs folkhögskola

Återbruka mera!
Att återanvända och återbruka är inget nytt, men idag 
finns inga gränser för VAD vi kan skapa av gamla grejer. 
Att göra smycken, vackra presentförpackningar eller fina 
skålar av uttjänade saker är bara en del av vad som kan 
skapas – bara fantasin sätter stopp! 

På NBV, vid Hornstull, kan du skapa nytt av gammalt varje 
tisdagseftermiddag i vår. Varje träff har ett tema. Ingen för-
anmälan krävs. Kostnad 50 kr/gång för material och fika.

För mer info kontakta Lotta Nordh på NBV.
lotta.nordh@nbv.se

Foto: Anna Elgh
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En nypa språk, en tesked samtal 
och två matskedar nya vänner
– integrationsprojektet där mat lockar till prat
Kan man lära sig svenska på ett roligt sätt och sam-
tidigt få nya vänner? Den frågan ställde sig Nihal 
Haagi, projektledare på Medborgarskolan, när hon 
träffade en grupp invandrare som ännu inte lärt sig 
tala flytande svenska. Så småningom fann hon en 
gemensam nämnare i mat. Mat är något vi gärna 
samlas runt med våra vänner och familj – och det är 
ingen hemlighet att den snabbaste vägen till hjärtat 
ofta går via magen.

Det blev upptakten till ett kombinerat språk- och integrations-
projekt, som pågått under två terminer. Ett tiotal kvinnor från 
lika många länder började träffas regelbundet i Medborgar-
skolans lokaler i Bredäng och Hjulsta. Till en början pratade 
deltagarna bara om matens betydelse i deras familjer och kul-
turer – en dialog som fördes på svenska. Men i takt med att 
engagemanget och vänskapen växte bestämde sig deltagarna 
för att var och en skulle laga och bjuda de andra på en tre-rät-
ters meny. Det skulle vara typiska rätter från det egna hemlan-
det och meny och ingredienser skulle presenteras på svenska. 
Middagarna stärkte gruppens samanhållning ytterligare och 
av bara farten började recepten skrivas ner och översättas från 
hemspråket till svenska!

Maria - Chile
Kom till Sverige 1996 tillsammans med sin dotter. 

Du har valt att laga pastel de 
choclo, berätta vad det är för 
något! 

Jag valde att laga den här ty-
piska chilenska rätten för att 
jag tycker väldigt mycket om 
paj. Och en pastel de choclo 
kan bäst beskrivas som en 
majs och köttfärspaj. Allt ser-
veras ur en och samma form, 
vilket förstås är väldigt prak-
tiskt. 

Det är dessutom en ganska mättande rätt som särskilt barn 
brukar vara förtjusta i, eftersom majsen ger en så söt smak. 

Ludmilla – Ryssland
Kom till Sverige 2001 tillsammans med sin son och man.

Varför har du valt att laga 
Bortsj? 

Därför att Bortsj, som görs på 
rödbetor, räknas som Ryss-
lands nationalrätt. Vi brukar 
laga två varianter av den. På 
sommaren kan man göra den 
kall och ha i kokta ägg och 
morötter. Man kan också 
välja att göra den varm, utan 
tillbehör, vilket passar för 
både sommar och vinter. Båda 
varianterna är lättlagade och 
mycket goda.

Nancy - Egypten
Kom till Sverige 2002 med sin man.

Du har lagat något som heter 
Koshary, vad är det?

Det är en traditionell egyp-
tisk rätt som är späckad med 
kolhydrater, eftersom den 
innehåller en så ovanlig kom-
bination som ris, pasta och 
linser! Man kan säga att det 
är en ganska folklig rätt, ef-
tersom den dels är förhållan-
devis billig men också mättar 
så bra. Dessutom är den helt 
vegetarisk!

Läs mer på www.medborgarskolan.se



Medlemmar i 
Stockholms läns 
Bildningsförbund
ABF 
Bilda 
Folkuniversitetet 
Ibn Rushd 
Kulturens bildningsförbund 
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

Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötes-
plats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att be vaka 
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 St ock-
holms län.

Vår uppgift är att:

• att sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt   
 nyhetsbrev Folkbildning i Länet och vår hemsida.
• att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra   
 medlemmar och allmänheten. 
• bevaka våra medlemmars intressen.

Stockholms läns Bildningsförbund finansieras via stöd från landstinget samt med
lems  avgifter.

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: Peter Sikström, ordförande 
Redaktör: Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent

Föreläsningar på NBV
NBV Stockholm anordnar sedan flera år tillbaka offentliga 
föreläsningar på Bergsunds strand 43. Det är omtyckta före-
läsningarna som bl.a. handlar om hälsa och den senaste tidens 
forskning men också aktuella samhällsyttringar.  

Läs mer på www.nbv.se

Stockholm Straight Edge
 UNF och IOGT arrangerar drogfria konserter runt om i Stock-
holm, i samarbete med NBV. I vinter/vår finns än så länge 4 gig 
inplanerade, för det mesta bokas punk, hardcore och postrock.

Läs mer på www.nbv.se

Måste jag hela tiden vara nåbar?
 Att balansera sitt förhållningssätt till digitala medier. Att skaf-
fa sig ”härvaro” och  reflektera över varför det digitala får så 
stor plats i våra liv. Inse att det går att koppla ned och koppla 
av.  Studieförbundet Bilda erbjuder Digital Detox. 

Läs mer på www.bilda.nu

En länsavdelning är född 
Från och med den 1 januari 2015 är Studiefrämjandet en enda 
avdelning i länet - Studiefrämjandet Stockholms län, och en ny  
hemsida för hela länet har lanserats. Här  hittar du alla kurser, 
aktiviteter och evenemang samlat.

Studiefrämjandet har fortfarande många kontor i länet och hu-
vudkontoret är i Brygghuset på Norrtullsgatan 12 N i Stock-
holm. 

Läs mer på www.studieframjandet.se/Stockholms-lan/

Notiser från Folkbildningsvärlden


