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Engagerar mer än var 11:e  
invånare i studiecirklar.

Arrangerar olika kulturprogram 
med deltagare som fyller Friends 
Arena mer än 32 gånger.

Fyller Tele 2 Arena 1,6 gånger 
med kursdeltagarna på länets 
folkhögskolor.

www.stockholmslansbildningsforbund.se

Det här gör vi  
också
• Medlemsorganisationernas  
 studiecirklar och kulturprogram
• Organisationsutveckling
• Föreningsutveckling
• Flexibelt lärande
• Personalutbildningar
• Föreningssamverkan
• Kurser på distans
• Föreningsutbildningar
• Funktionärsutbildningar
• Ledarutbildningar  
 - Pedagogiskt 
    - Ämnesinriktade
• Förtroendemannautbildningar
• Projekt  
 - Sida 
 - EU
• Folkbildning enligt uppdrag  
 - Arbetsförmedlingen 
 - Kommuner 
 - Försäkringskassan

Riksdagens antagna mål för  
folkbildningen:
Folkbildningen ska ge alla möjlighet att 
tillsammans med andra öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling 
och delaktighet i samhället.



KulturprogramStudiecirklar
Under 2019 arrangerade vi 32 224 
studiecirklar med 205 063 deltagare. 
Det betyder mer än var 11:e invånare i  
Stockholms län.

De samlades bland annat i ämnen som: 
Språk, Släktforskning, Datorkunskap, 
Demokrati/jämställdhet, Sång & musik, 
Kurser för anhöriga, Dans, Talträning 
för afatiker, Konst & hantverk, Friskvård, 
Trädgård/djur/natur/miljö, Litteratur, 
Teater för personer med funktionsned-
sättning, Samhällsfrågor, Föreningsut-
bildning ...

Det arrangerades även annan grupp
verksamhet 11 355 gånger med  
136 343 deltagare.

Folkhögskolor
Länets 29 folkhögskolor hade 2 269 
kurser med 47 725 deltagare. Dessa 
kursdeltagare skulle kunna fylla Tele 2 
Arena 1,6 gånger.

Vi arrangerade 39 338 kulturprogram 
under 2019. Det innebär nästan 108  
arrangemang per dag året om.

Våra kulturprogram hade totalt  
2 421 403 deltagare. Det mot svarar att 
vi fyllt läktarna på Friends Arena mer än 
32 gånger.

Här är några exempel på olika  
kulturprogram som vi arrangerar:

• Föreläsningar
• Musikspelningar
• Dansuppvisningar
• Konstutställningar

Folkbildningen 
behövs för  
demokrati och 
integration.

Folkbildningen i Stockholms län
stockholmslansbildningsforbund.se

Vi studieförbund och folkhögskolor i Stockholms län 
visar upp delar av vår verksamhet under Järvaveckan. 
Välkommen att delta i våra aktiviteter och seminarier  
14 – 17 juni, monter A19 och A21.

Våra seminarier kring demokrati:
●	Demokratisamtal	#ViMåstePrata	
	 Fredag 15 juni kl 16.00, seminarietältet

●	Kunskap	är	makt!	Ingen	demokrati	utan	folkbildning!	
	 Fredag 15 juni kl 17.00, seminarietältet


