
Tio anledningar att starta en  
studiecirkel hos ett studieförbund

Ditt intresse kan bli en studiecirkel 
Du och gruppen bestämmer vilket ämne ni vill lära mer om. Det 
finns ett studieförbund för nästan alla ämnen och områden. 

Stöd och vägledning när ni börjar 
Innan ni börjar kommer ni få veta hur det är att ha studie cirkel, 
och vad det innebär.

Låna eller hyra lokal 
Studiecirklar kan få låna eller hyra lokaler hos det studie förbund 
ni samarbetar med.

Studiematerial 
Studieförbundet hjälper till att hitta passande material,  
utifrån det ni vill lära mer om. 

Utbildning 
Som ledare får du möjlighet att gå en ledarutbildning och ni i 
gruppen kan också få möjlighet till utveckling genom workshops, 
föreläsningar, föreningsutbildning mm.

Möjlighet att låna eller hyra utrustning. 
Ni kan få låna eller hyra viss utrustning hos det studie förbund ni 
samarbetar med.

Möjlighet att uppträda 
Många studieförbund har samarbeten med lokala klubbar, teatrar, 
andra scener eller egna festivaler.  
 
Marknadsföring 
Studieförbundet kan hjälpa till med affischer, program,  
annonser i sociala medier mm.

Deltagarförsäkring 
Har du en studiecirkel hos ett studieförbund är alla  
deltagare försäkrade. 

Föreningsutbildning 
Du kan få hjälp av studieförbund med att starta eller  
utveckla din förening.

Tvivla aldrig på att en liten grupp eftertänksamma, engagerade 
medborgare kan förändra världen. Faktum är att det är det enda 
som någonsin har gjort det. (Margaret Mead).

Kontakta ett studieförbund och berätta om dina önskemål och 
idéer! Se kontaktlista på andra sidan   
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Studieförbund i Stockholms län

ABF Stockholms län 
Tel 08-453 41 00 
info@abf.se, www.abf.se

Studieförbundet Bilda Öst 
Tel 08-727 18 00 
ost@bilda.nu, www.bilda.nu

Folkuniversitetet 
Tel 08-789 42 00 
direkt@folkuniversitetet.se 
www.folkuniversitetet.se

Ibn Rushd 
Tel 08-562 44 900 
info@ibnrushd.se, www.ibnrushd.se

Kulturens Bildningsverksamhet 
Tel 08-470 24 45 
kundsevice@kulturens.se 
www.kulturens.se

Medborgarskolan 
Tel 08-457 57 00 
info.sthlm@medborgarskolan.se 
www.medborgarskolan.se

Nykterhetsrörelsens  
Bildningsverksamhet 
Tel 08-671 10 80 
ost@nbv.se, www.nbv.se

Sensus Studieförbund  
Tel 08-615 57 00 
stockholm-gotland@sensus.se 
www.sensus.se

Studiefrämjandet Stockholms län 
Tel 08-555 352 00 
stockholm@studiefrämjandet.se 
www.sfr.se

Studieförbundet Vuxenskolan 
Tel 08-120 55 100 
abc@sv.se, www.sv.se


