
Så här kan vi samverka
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Plats för demokrati



Om oss

Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet
över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de
grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga
att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter
och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker
den liberala demokratin.
     
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg
Vår idé och verksamhet bygger på demokrati och jämställdhet. Vi vill att alla ska få del av
kunskap och kultur oavsett var i livet man befinner sig. Vi har verksamhet i hela Gävleborgs
län, med kontor och kurslokaler i Ljusdal, Delsbo, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Hofors,
Sandviken och Gävle. Där vi inte har egna lokaler finns ofta samverkan med andra aktörer och
därigenom möjlighet att få stöd med lokal. 

2 Kontakta oss på: 020-120 28 08 | gavleborg@sv.se | www.sv.se/gavleborg



Så här kan vi samarbeta

Detta kan Studieförbundet Vuxenskolan stötta din förening med 
Vi vill att ni ska fortsätta brinna. Att ni ska orka genomföra bra verksamhet och projekt.
Fortsätta att utveckla och utmana, förändra och förnya och samtidigt driva den lokala
utvecklingen. Vi erbjuder kompetens, utbildningar och inspirerande material för alla behov i
föreningen. Studieförbundet Vuxenskolan ger ny kraft till Gävleborgs läns föreningsliv och dess
eldsjälar. 

Att samarbeta med oss ska vara enkelt för er! 
Vi träffas för att gå igenom och planera verksamhet tillsammans: Vad pågår just nu och vilka
planer finns framöver? Håller ni redan på med gemensamt lärande? Arrangerar ni
kulturarrangemang? Ju mer ni arrangerar tillsammans med oss, desto mer stöd kan vi ge. Det
ska framgå i såväl inbjudan som genomförande av en aktivitet att det sker i samverkan mellan
föreningen och Studieförbundet Vuxenskolan. ni behöver alltså kontakta oss innan er aktivitet
genomförs. Stödet blir alltid individuellt beroende på era behov och er verksamhet och kan
bestå av: 
     
Pedagogiskt stöd – vi kan hjälpa er att utveckla er förening, hålla kurser och leda processer,
vara ett bollplank, tipsa om föreläsningar, hjälpa till att skapa cirklar eller liknande.  
Administrativt stöd – vi kan hjälpa till att skapa trycksaker, kopiera, göra utskick, göra
annonser, ta upp anmälningar, hantera anmälningsavgifter, lönehantering eller liknande.  
Verksamhetsstöd – vi kan stötta med annonsering, lokaler, kursmaterial eller liknande.
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Detta kan vi göra
tillsammans
 

 
Studiecirkel 
Studiecirkelns syfte är ett gemensamt
lärande. Gruppen träffas vid minst tre
tillfällen, under minst nio studietimmar
totalt (à 45 minuter), och har minst tre
deltagare inklusive ledaren. Deltagare
måste fylla minst 13 år under året och det
behövs en utsedd cirkelledare som ansvarar
för kontakten med oss. Studiecirkeln kan
vara öppen för alla, alternativt knuten till en
viss förening eller grupp av människor.
Det krävs en arbetsplan som beskriver
studiecirkelns mål; vad ni ämnar lära er och
på vilket sätt. En studiecirkel kan vara
kostnadsfri och ha en ledare som är en del
av gruppen, alternativt innebära en
deltagaravgift och ledaren få ett arvode. 
 
Annan folkbildning 
En friare form av gemensamt lärande som
kan pågå från en timme till hela dagar.
Antalet personer ska vara minst tre
inklusive ledare. Deltagarna måste fylla
minst sex år under året. Det krävs en
arbetsplan som beskriver vad ni ämnar ni
lära er och på vilket sätt. Annan folkbildning
kan vara en fältvandring, workshop, eller
kortare kurs. 
 
Kulturarrangemang 
Ett kulturarrangemang är en verksamhet i
form av föreläsning, teater, sång, musik,
dans, dramatisk framställning, filmvisning,
tvärkulturell verksamhet eller utställning
som framförs eller visas inför publik.
Arrangemanget ska pågå i minst 30 minuter
och vara utannonserat i förväg genom
annons, affisch, hemsida eller liknande.
Minst fem deltagare behöver närvara.
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Praktiskt stöd
 
 
Försäkring 
När ni arrangerar något tillsammans med
oss är deltagare och ledare
olycksfallsförsäkrade via Studieförbundet
Vuxenskolan om något skulle hända
under arrangemanget, på väg dit eller
hem. 
 
Lokalt & nationellt nätverk 
Vi samarbetar med ett stort antal
organisationer och människor i
Gävleborgs län och Sverige.
 
Annonsering & marknadsföring 
Vi erbjuder marknadsföring av
verksamhet på www.sv.se,
www.kurser.se, i våra sociala kanaler och
specifika nätverk. 
 
Projektstöd 
Har ni en projektidé? Kontakta oss. SV
Gävleborg har stor erfarenhet av att driva
projekt och att stötta föreningar i
processen inför en projektansökan.
 
Lokaler & teknisk utrustning 
Vi har kontor & möteslokaler på ett flertal
orter i länet, med tillgång till wifi,
projektor och konferensljud. På några
orter har vi också tillgång till större
lokaler, replokaler/
musiklokaler, poddstudio,
videokonferensutrustning och hörslinga. 
 
Digital verksamhet & livesändning 
Vill ni spela in eller livesända något från
er verksamhet, eller arrangera något där
en del av deltagarna deltar fysiskt och
andra på distans? Kontakta oss så tänker
vi tillsammans. Vi har teknisk utrustning
och kunskap för att stötta er på olika sätt.



Föreningsutveckling
Vi erbjuder stöd inom verksamhetsutveckling i både fysisk och digital form. Kontakta oss så planerar vi tillsammans
för ett upplägg som passar er. Ni finner hela vårt kursutbud på sv.se/gavleborg
 
Önskar ni mer kunskap inom ett specifikt område och vill att det ska anpassas till just er verksamhet eller förening?
Hör av er så skapar vi ett upplägg som passar era önskemål. Nedan ser ni några exempel på hur vi kan stötta i er
föreningsutveckling. Fråga oss gärna om andra områden.

FÖRENINGSUTBILDNING
Vi anpassar innehåll, längd
och upplägg till era
önskemål och
förutsättningar 
Tema: Styrelse,
Medlemsrekrytering, Kassör
Pris: Enligt
överenskommelse

BLI DIGITAL
Vi anpassar innehåll, längd
och upplägg till era
önskemål och
förutsättningar 
Tema: Lär dig delta i och
arrangera videomöten och
digital verksamhet 
Pris: Enligt
överenskommelse

DIGITALT ÅRSMÖTE
Vi anpassar innehåll, längd
och upplägg till era
önskemål och
förutsättningar 
Tema: Lär dig delta i och
arrangera ett digitalt eller
digifysiskt årsmöte
Pris: Enligt
överenskommelse

PROCESSLEDNING
Vi anpassar innehåll, längd
och upplägg till era
önskemål och
förutsättningar 
Tema: Processledning när
ni önskar utveckla er grupp
eller verksamhet
Pris: Enligt
överenskommelse

VALBEREDNINGS-
UTBILDNING
Vi anpassar innehåll, längd
och upplägg till era
önskemål och
förutsättningar 
Tema: Det viktiga
uppdraget som valberedare
Pris: Enligt
överenskommelse

PROVA PÅ VIDEOMÖTE
Vi anpassar innehåll, längd
och upplägg till era
önskemål och
förutsättningar 
Tema: Prova på att delta i
videomöte i Zoom, Jitsi
Meet eller Microsoft Teams
Pris: Enligt
överenskommelse
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Kontakta oss
VERKSAMHETSUTVECKLARE ORGANISATIONSMARKNAD
Ellinor Lundström 
0270-428821 
ellinor.lundstrom@sv.se

VERKSAMHETSUTVECKLARE ORGANISATIONSMARKNAD
Lisa Andersson (föräldraledig fr.o.m juli 2021)
0651-58 66 81 
lisa.andersson@sv.se

VERKSAMHETSUTVECKLARE ORGANISATIONSMARKNAD
Lisa Björke (vikarie fr.o.m augusti 2021) 
0271-77 18 92
lisa.bjorke@sv.se

VERKSAMHETSASSISTENTER
Alla verksamhetsassistenter nås på 020-120 28 08
Ljusdal Oscar Löfgren oscar-lofgren@sv.se
Hudiksvall/Nordanstig Annika Westerlund annika.westerlund@sv.se
Delsbo Kerstin Forsvik kerstin.forsvik@sv.se
Sandviken/Ockelbo Peter Sjöberg peter.sjoberg@sv.se
Hofors Mats Friberg mats.friberg@sv.se
Bollnäs/Ovanåker Therese Bergström therese.bergstrom@sv.se fr.o.m aug 2021
Söderhamn Hanna Sjödin hanna.sjodin@sv.se
Gävle Johanna Holmström johanna.holmstrom@sv.se
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Studieförbundet Vuxenskolan är

en idéburen folkbildnings-

organisation med vision om ett

samhälle där människor växer

genom kunskap, insikt och

delaktighet.

Följ oss på

 

facebook.com/svgavleborg

instagram.com/svgavleborg

gavleborg@sv.se
020-120 28 08

www.sv.se/gavleborg


