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”Möten förändrar människor och 
människor förändrar världen…

Bangiya Sanatan Samajs dansgrupper spelar in en dansvideo inför den hinduiska ljushögtiden diwali. Foto: Sensus

En av studieförbundens styrkor är deras nätverk och 
att kunna möjliggöra  samarbeten mellan förening ar 
som annars inte funnit varandra.

Sedan några år tillbaka samarbetar Sensus med Bangiya Sana
tan Samaj, en kulturförening som samlar hinduer med benga-
lisk och indisk bakgrund kring studiecirklar och olika festiva-
ler där bengalisk poesi, litteratur, musik, dans och hinduiska 
festivaler står i fokus.

En av Bangiya Sanatan Samajs dansgrupper sökte under hös-
ten efter en lokal där de unga medlemmarna kunde spela in en 
dansvideo inför den hinduiska ljushögtiden diwali. 

Genom Sensus nätverk av medlemsorganisationer och samver-
kande föreningar kunde Bangiya Sanatan Samajs dansgrupp få 
hjälp av Adolf Fredriks Scoutkår att göra detta i deras lokaler. 
En startpunkt för framtida samarbeten och utbyte av kunska-
per…”

Sensus Sensus Stockholm
https://www.facebook.com/sensusstockholm 
https://www.instagram.com/sensusstockholm/?hl=sv 
www.sensus.se
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God Jul &  
Gott Nytt År

Vi önskar alla våra läsare en Vi önskar alla våra läsare en 

God Jul &  
Gott Nytt År

Digitalt ministerbesök på AMNI-kurs
I början av november gjorde utbildningsminister 
Anna Ekström ett digitalt studiebesök på kursen 
Svenska för omvårdnadspersonal hos Folkuniversi-
tetet i Södertälje. 

– Många behöver snabbt fylla på sina kunskaper. 
Det här är utbildningar som verkligen behövs under 
pandemin, sade Anna Ekström.

Folkuniversitetets Svenska för omvårdnadspersonal vänder sig 
till dem som planerar att söka jobb på äldreboenden och som 
har blivit – eller riskerar att bli – varslade eller arbetslösa på 
grund av pandemin. 

Kursen ingår i regeringens satsning på arbetsmarknadsnära 
kurser på distans.

Kursdeltagare från hela landet
Deltagarna i Folkuniversitetets kurs kommer från hela landet 
och målet är både att öka deras ordförråd i svenska och öka 
kunskapen om begrepp i äldrevården. På schemat i dag stod 
ergonomi och arbetsmiljö, och Anna Ekström passade på att 
diskutera med deltagarna.

– Frågor om arbetsmiljö och att veta vilka rättigheter man har 
på den svenska arbetsmarknaden är oerhört viktiga. Min egen 
mamma, som var barnskötare, gick i pension långt tidigare än 
65 år, eftersom hennes rygg var helt utsliten, berättade hon för 
deltagarna.

Det var i vårändringsbudgeten som regeringen avsatte 30 mil-
joner kronor till studieförbunden för kompetensutveckling 
som snabbt kan stärka individers möjligheter att få jobb.

Läs mer om  Folkuniversitetet region öst
https://www.folkuniversitetet.se

Utbildningsminister Anna Ekström på digitalt studiebesök.  
Foto: Eva Arnek, Folkuniversitetet   
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Järfälla Spelmän ställer om...

Kulturens bildningsverksamhets olika medlemsföreningar stäl-
le r om på olika sätt. Järfälla Spelmän arrangerar till exempel 
corona-anpassade spelmans träffar. Här är några bilder som 
visar hur det ser ut.

Se videon Kolarängsschottis, från digital spelträff med  
Järfälla Spelmän nov 2020 
https://youtu.be/xgRJozD9kTk

Highlights på Instagram
Evelynakten Julia-Lotta sammanfattar året i vår december-
kampanj ”Highlights” på Instagram.

https://bit.ly/3qzHMH5

Evelyn hjälper låtskrivare, artister, band, producen-
ter och andra kreatörer inom musikområdet att 
utvecklasochnåsinegendefinitionavframgång.

Workshops och föreläsningar
Evelyns digitala utbud med workshops och föreläsningar är ett 
populärt bildningsverktyg som vuxit starkare under pandemin. 

Evelyns digitala aktiviteter
https://evelyn.kulturens.se/index.php/digitala-aktiviteter/

AMNID-kurser hos Kulturens
För att möta ett ökat behov av kompetensutveckling har rege-
ringen beslutat att studieförbunden tillförs medel för Arbets
m arknadsnära insatser på distans (AMNID). Kurserna är av-
giftsfria och riktar sig till personer mellan 18 och 64 år som 
riskerar att bli korttidspermitterad, varslad, utan uppdrag eller 
arbetslös.

Kulturens kurser har tagits fram i samråd med Danscentrum, 
Musikcentrum, Teatercentrum, RFoD, Svensk Jazz samt ytter-
ligare ett antal kulturorganisationer.

Kulturens Bildningsverksamhet
https://www.kulturens.se/amnid/



Våra medlemmar
ABF 
Bilda 
Folkuniversitetet 
Ibn Rushd 
Kulturens Bildningsverksamhet 
Medborgarskolan 
NBV 
Sensus 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet Vuxenskolan

Alma folkhögskola 
Birkagårdens folkhögskola 
Bosöns folkhögskola 
Botkyrka folkhögskola 
Bromma folkhögskola 
Fryshusets folkhögskola 
Hagabergs folkhögskola 
Jakobsbergs folkhögskola 
Kaggeholms folkhögskola 
Lillsveds folkhögskola 
Långholmens folkhögskola 
Paideia folkhögskola 
Runö folkhögskola 
Röda Korsets folkhögskola 
S:ta Birgittas folkhögskola 
Sankt Ignatios folkhögskola 
Scouternas folkhögskola 
Sigtuna folkhögskola 
Skarpnäcks folkhögskola 
Skeppsholmens 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 och folkhögskolor i St ock holms län.

Vår uppgift är att:
• att sprida information och kunskap om folkbildning, bland annat genom vårt 

nyhetsbrev Folkbildning i Länet och vår hemsida.
• att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra medlem-

mar och allmänheten. 
• bevaka våra medlemmars intressen.

StockholmslänsBildningsförbundfinansierasviastödavRegionStockholmsamt
med lems  avgifter.

Kontaktadress: 
Stockholms Läns Bildningsförbund 
Nathorstvägen 21 C, 121 37 Johanneshov 
www.stockholmslansbildningsforbund.se

Maria Jörfalk, Länsbildningskonsulent 
Mob 0706-38 18 30 
E-post: maria.jorfalk@stockholmlbf.se

Nyhetsbrevet Folkbildning i Länet: 
Ansvarig utgivare: Peter Ericson, ordförande 
Redaktör: Maria Jörfalk, Länsbildningskonsulent

Folkbildning och Covid-19
Läs vår kartläggning av Coronapandemins konsekven-
ser för folkbildningen i Region Stockholm under våren 
2020. 
Finns att läsa på vår hemsida.

Digitala workshops med Medborgar-
skolan 
Amplified online workshops – digitala utbildningar genom 
studieförbundet Medborgarskolans musiksatsning Amplified. 
Under hösten har man bland annat genomfört låtskrivar-
workshops och utbildning i vokalproduktion.

https://www.facebook.com/amplifiedstockholm

STTylus – nytt program för Sveriges 
skrivtolkar
Skrivtolkutbildningen på Södertörns folkhögskola startade ett 
spännande projekt under hösten med att ta fram ett nytt skriv-
tolkningsprogram.

STTylus – är ett modernt skrivtolkningsprogram som stöd-
jer skrivtolkning/direkttextning direkt på webben, till smart-
phones eller plattor. Eftersom flera av våra tolkanvändare har 
kombinerad syn- och hörselnedsättning, ska även STTylus vara 
kompatibel till hjälpmedel som översätter text till punktskrift.

Önskemålet om ett nytt skrivtolkningsprogram har funnits i 
många år. Det program som används mest idag är från början 
av 1980-talet men det räcker inte för att möta dagens utma-
ningar med distanstolkning och en växande yrkeskår. 

– På Södertörns folkhögskola jobbar 
vi med utveckling och kan inte låta oss 
hämmas av att det inte finns ett lämpligt 
skrivtolkningsprogram – då får vi istäl-
let se till att skapa ett, berättar Maria 
Laurin, kursansvarig lärare på skriv-
tolkutbildningen, 

https://www.sodertorn.fhsk.se

Notiser


