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Kulturevenemang för alla
I Norrtälje efterfrågades det bra och roliga kulturupplevelser för 
personer inom LSS. Medborgarskolan har tillsammans med om-
sorgsbolaget Tiohundra och FUB nu dragit igång detta, och vid 
varje evenemang kommer det runt 40 personer. Det har arrange-
rats maskerad, dans & rörelsekväll och olika artister har uppträtt.  
Det har snabbt blivit väldigt populärt och verksamheten kommer 
fortsätta under 2018.

Mer information om Medborgarskolan i Norrtälje
www.medborgarskolan.se/norrtalje
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I början av hösten utlyste Studiefrämjandet Stock-
holms län en residensplats inom danskonstområ-
det. Residenset sträcker sig över tio dagar och ger 
en grupp möjlighet att arbeta fokuserat och för-
djupat på Studiefrämjandets scen och mötesplats 
Högkultur i Högdalen. 

Studiefrämjandets kulturteam valde den mycket in-
tressanta dansgruppen Colo rmovers till mottagare 
av dansresidenset. 

Gruppens sammansättning av olika bakgrunder, erfarenheter, 
åldrar, och funktionsvariation gör det väldigt spännande för 
oss att följa deras konstnärliga arbete under residenset, sä-
ger Ruzan Hakopian – verksamhetsutvecklare inom dans på 
Studie främjandet. 

– Vi är väldigt glada över residensplatsen! Vi är dansare som 
är spridda lite överallt i Stockholm och Sverige och kan tack 
var residenset samlas och jobba fram vår föreställning som har 
temat ”ögonblick” – säger dansare Karin Delén.  

– Vår gemensamma tanke är att genom dans visa att våra lik-
heter och olikheter kan visa saker ur många olika perspektiv 
som vänder och vrider på både våra egna och andras synsätt, 
värderingar och antaganden, fortsätter Delén.    

I samband med residenset tar dansgruppen över Studiefräm-
jandets sociala medier som gästredaktörer under hashtaggen 
#takeover. Den 3-12 januari kan ni följa gruppens process och 
arbete på Studiefrämjandets Facebook-sida och Instagram. 

Mer information om Studiefrämjandet
www.studieframjandet.se

Dansgruppen Colormovers mottagare 
av Studiefrämjandets dansresidens

Ministerbesök på Kompasshuset
Vår träffpunkt för ensamkommande unga – Kom-
passhuset – hade i slutet av november välkommet 
besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Anna Ekström som också ansvarar för folkbildning-
en.

Under besöket fick Anna Ekström träffa unga som skapar mu-
sik i studio, vara med i engagerande lagtävling samt höra ung-
domarnas egna berättelser. 

Ungdomarna har kommit till Stockholm som tonåringar, en-
samma efter en farlig resa över kontinenter. Nu går de i skolan 

och bor ofta på boenden. Några har fått uppehållstillstånd, 
andra väntar på besked. Några har lämnat Stockholm efter att 
de fått avslag eller av andra skäl.

Kompasshuset är en träffpunkt där de unga får prova på olika 
fritidsaktiviteter, träffa vänner och få stöd med svenska och 
läxläsning.

– Vi vill hjälpa de unga att hitta sin väg i livet, säger Annik a 
Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan i Stock-
holm.

Mer information om Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se
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Språket är nyckeln
”Språket är nyckeln till samhället”. Med detta som  
utgångspunkt har ABF Södertälje-Nykvarn satsat 
lå ng    siktigt på att bygga en bra infrastruktur för att 
lära ut svenska språket till nyanlända. Man har dels 
sökt projektmedel och dels satsat egna medel för 
att klara av trycket som har funnits i Södertälje kom-
mun när det varit som mest nyanlända. Genom sitt 
samhällsuppdrag har ABF nu blivit ett språkcenter 
till de som är nya i vårt samhälle. 

ABF vet att språkproblemet är stort och det måste lösas nu. 
Det ska inte ta flera månader, ibland år, för nyanlända att få 
möjlighet att lära sig språket. Vi vill hjälpa behövande när be-
hoven uppstår, säger Adnan Can på ABF Södertälje-Nykvarn.

Under detta år har vi haft över 230 unika deltagare och 70 
stycken studiecirklar på en 10-veckorsperiod var. Som mest 
har det gått 18 cirklar samtidigt.  

Många av våra deltagare börjar på C- eller D-nivå på SFI. Flera 
deltagare har kommit utanför Södertälje kommun, t ex från 
Salem, Solna och Kista. 

Vi är stolta över att ha anställt några före detta studiecirkeldel-
tagare som cirkelledare. De blir en förebild för nya deltagare 
och visar att det går att lära sig svenska språket på kort tid.

Mer information om ABF Södertälje-Nykvarn
www.abf.se

Samordningsminister Ibrahim Baylan besöker en språkcirkel hos ABF 
Södertälje-Nykvarn. Foto: ABF

En lördag i september fylldes Baptistkyrkan i Söder-
tälje av runt 100 körsångare, för en heldag med sång. 
Det unika med denna kördag var att deltagarna kom 
från olika kyrkotraditioner – både körer från katolska, 
ortodoxa och frikyrkliga traditionen var med. 

Det var första gången som Bilda anordnade en kördag speci-
fikt för kyrkokörer från de tre kyrkofamiljer som finns repre-
senterade bland Bildas medlemsorganisationer. Och dagen gav 
mersmak!

– Det är ganska sällan som personer från de olika kyrkotra-
ditionerna möts, så därför ville vi skapa en sådan mötesplats 
med hjälp av körsång. 

Körtraditionen inom alla kyrkofamiljerna är stark och det 
finns en glädje och stolthet att få visa upp den för andra, säger 
Tawfik Matty, Bilda-konsulent.

Under dagen fick körerna framföra några sånger från deras 
egen tradition, få feedback från körpedagogen Åse Hagerman 
samt lära ut en av ”sina” sånger till de andra körerna. 

– Dagen blev väldigt uppskattad och flera tyckte Bilda borde 
göra detta till ett återkommande evenemang, så vi ska defini-
tivt anordna något liknande igen, fortsätter Tawfik.

Mer information om Bilda
www.bilda.se

Körpedagogen Åse Hagerman gav tips och feedback till körerna.  
Foto: Bilda/Fredrik Wallstedt

Personer från tre kyrkofamiljer, i olika åldrar och med olika bakgrund 
deltog i Bildas kördag för kyrkokörer. Foto: Bilda/Fredrik Wallstedt.

Möten över kyrkogränser med hjälp av sång
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Kampanjer för demokratin under 2018!
Under valåret 2018 kommer NBV 
med gemensamma folkbildningsin-
satser, ta sig an uppdraget att få fler 
cirkeldeltagare att använda sin med-
borgerliga rättighet för att gå och 
rösta i valet i september! 

Nytt studiematerial
NBV kommer att ta fram ett nytt studiema-
terial som bland annat kommer behandla 
mänskliga rättigheter, vikten av källkritik i 
en tid av filterbubblor, demokratins sårbarhet samt vad som 
händer under valdagen. Genom det nya framtagna materialet 
vill NBV genom studiecirkeln arbeta för att vara en motkraft 
till de ökade klyftorna och den växande rädslan i samhället 
genom att skapa förutsättningar för nya utvecklande och re-
flekterande samtal.  

Man kommer också via olika kampanjinsatser på sociala me-
dier lyfta frågan kring demokratins sårbarhet samt vikten av 
att min röst för demokratin, spelar roll i valet 2018! 

För att sprida budskapet på bred front kom-
mer också olika profilprodukter att tas fram.  

Ambassadörsutbildning
Under mars månad kommer NBV även att 
arrangera en nationell ambassadörsutbild-
ning. Syftet är att utbilda ambassadörer som 
skall få en ökad förståelse för demokratin.
Dessa skall sedan på hemmaplan skapa för-
utsättningarna för flera reflekterande samtal 
som ökar insikten om vikten av att rösta i 
valet 2018. 

Valfester för demokratin
NBV-avdelningarna kommer på olika sätt uppmuntra sina  
lokala medlemsföreningar och samverkansföreningar att ge-
nomföra valfester för att fira demokratin! 

Mer information om NBV
www.nbv.se

Vad gör  
folkbildningen 
egentligen?
Var frågan som ställdes då Stockholms läns Bild-
ningsförbund bjöd in till konferens 7 november. 

Länets studieförbund och folkhögskolor visade och berättade 
om en del av den stora verksamhet som bedrivs i länet. 

Bland annat informerades om:

• den viktiga föreningskunskap och föreningsutveckling 
som erbjuds,

• dans och kulturverksamhet,
• tjejers möjlighet till egen mötesplats med rätt att bestäm-

ma vad de vill göra, samt
• hur personer med funktionsnedsättning får kunskap om 

demokratin och att göra sin röst hörd. 

Folkhögskolorna presenterade sin skolform och vad de erbjud-
er t ex unga som inte slutfört gymnasiet. Efter fikapaus fick alla 
delta i Dans för Parkinson, vilket också är en verksamhet som 
studieförbund arrangerar. 

Ett 30-tal politiker och tjänstepersoner deltog denna eftermid-
dag, och de representerade hälften av länets kommuner.  

För mer info om folkbildningen i länet kontakta: 
Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent på Stockholms läns 
Bildningsförbund

maria.carlsson@stockholmlbf.se

God Jul & 
 Gott Nytt År

önskar



Medlemmar i 
Stockholms läns 
Bildningsförbund
ABF 
Bilda 
Folkuniversitetet 
Ibn Rushd 
Kulturens bildningsverksamhet 
Medborgarskolan 
NBV 
Sensus 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet Vuxenskolan

Regionbibliotek Stockholm

Alma folkhögskola 
Birkagårdens folkhögskola 
Bosöns folkhögskola 
Bromma folkhögskola 
Hagabergs folkhögskola 
Jakobsbergs folkhögskola 
Kaggeholms folkhögskola 
Lillsveds folkhögskola 
Långholmens folkhögskola 
MKFC - Sthlm 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 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
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: Ola Larsson, ordförande 
Redaktör: Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent

SFA – Studieförbunden för  
asylsökande
Med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm har 5 studieförbund 
gått samman och erbjuder asylsökande kurser i svenska, sam-
hälle, yrkesliv, hälsa samt inom fritid. Deltagarna har möjlig-
het att gå kurser inom alla 5 områden, och anmäler sig enkelt 
via appen Welcome app. 

I detta TIA-projekt (Tidiga Insatser för Asylsökande) ingår stu-
dieförbunden ABF, Bilda, Medborgarskolan, Sensus och Stu-
diefrämjandet. 

Mer info finns på www.studieforbundenfa.se

Nätaktivisterna på turné i november 
och december
Under hösten gör Ung Media och Kulturens bildningsverk-
samhet tillsammans med Nätaktivisterna en utbildningsturné 
genom Sverige, där du som kulturaktör, deltagare eller publik 
får lära dig om källkritik, antirasism och yttrandefrihet.

Under tre år har nätaktivisterna utbildat mer än 4 500 ungdoma r 

i ett arvsfondsfinansierat samarbete mellan Ung Media, Förening-
en Norden och Ungdom mot rasism.

Nu fortsätter Nätaktivisterna tillsammans med Ung Media sitt 
arbete med att ge kursdeltagarna verktyg för att hantera rasis-
tiskt näthat och skapa ett mer inkluderande internet.

Mer information på www.kulturenskurser.se

Nu öppnar 
RådRum 
på Medbor-
garplatsen 
i centrala 
Stockholm
RådRum är en mötesplats där nyanlända kan få gratis vägled-
ning och samhällsrådgivning. Det kan handla om hjälp med att 
hitta rätt myndighet, fylla i blanketter, få ekonomisk rådgiv-
ning eller guidning i att söka bostad. 

Verksamheten bedrivs av Sensus och finns sedan 2016 i Sollen-
tuna och sedan flera år tillbaka i Malmö och på andra platser 
i Skåne.

Mer information på www.sensus.se

Notiser


