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Folkuniversitetet

Om Folkuniversitetet
Folkbildningstanken
Folkbildningstanken genomsyrar Folkuniversitetets
pedagogik, organisation och värderingar. Centralt
för folkbildningstanken är att bejaka och dra nytta
av mångfald. Varje deltagare bär med sig erfarenhet
er och kunskaper som kan vara av värde för de andra.
Samtalet och utbytet deltagarna emellan är en del av
bildningsprocessen.

Internationellt ramprogram

Folkuniversitetet bedriver folkbildning
och vuxenutbildning i nära anknytning
till universitet och högskolor och är fri
stående från partipolitiska, religiösa
och kommersiella intressen.

Det internationella perspektivet är viktigt i Folk
universitetets verksamhet och vi ska verka för
en ökad internationalisering av studiearbetet.
Folkuniversitetet har en stor bredd av internatio
nella aktiviteter och samarbetspartner runtom i
världen. Utgångspunkten för vårt internationella
ramprogram är Folkuniversitetets mål och verk
samhetsidé.

Vår vision

Folkuniversitetets historia i korthet

Folkuniversitetet är en nationell och internationell
organisation som bidrar till en positiv samhällsut
veckling. Vi ska vara den främsta idéburna organisa
tionen för det livslånga lärandet.
Kunskap har ett värde, både för individen och för
samhället. Kunskap ger inte bara färdigheter och
ökad förståelse av omvärlden, utan skapar också
förutsättningar för engagemang, delaktighet och
tolerans. Den får människor att växa som indivi
der och som medborgare. Genom kunskap och ska
pande ska vi ge människor förutsättningar för ett
rikare liv. Vi ska vara en naturlig mötesplats för
människors kunskapssökande, lärande, kulturupp
levelser och reflektion.

När nya universitet och högskolor växte fram vid
1900-talets början väcktes tanken på att sprida
kunskap från universiteten vidare till allmänhet
en. Studenter började arrangera egna studiecirklar
för människor som inte studerade på universitetet.
Huvudsakligen anordnades kurser och föreläsningar
inom språk, historia och litteratur.
Med hjälp av universitet och studentkårer bilda
des studieledarföreningar för att samordna verksam
heten. 1942 bildades Folkuniversitetet som fick status
som studieförbund 1947. Under 1960-talet omorgani
serades verksamheten till stiftelseform med student
kårerna, universiteten och Folkuniversitetsförening
en som stiftare.
Folkuniversitetet består av fem olika stiftel
ser med säte i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund
och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbunds
kansli. I våra styrelser sitter representanter från
universiteten, studentkårerna och Folkuniversitets
föreningen.

Verksamhetsidé
Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxen
utbildning i nära anknytning till universitet och hög
skolor och är fristående från partipolitiska, religiösa
och kommersiella intressen.
Folkuniversitetet hävdar kunskapens betydelse för
vårt samhälle och värnar allas lika värde liksom de
demokratiska principer som samhället vilar på. Inter
nationella utbyten utvecklar vår verksamhet och ger
deltagarna viktiga erfarenheter.

Icke vinstdrivande
Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande organi
sation. Eventuellt överskott återinvesteras för att
utveckla verksamheten.
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”Folkuniversitetets
breda utbud av yrkesinriktade kurser, som
kan kombineras med
arbete, är värdefullt.”
Många vägar
till kunskap
ORDFÖRANDE OCH GENERALSEKRETERARE
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Folkbildning, utbildning, bildning, kurser, semina
rier… Oavsett benämning och format ger kunskap
”inte bara färdigheter och ökad förståelse av världen,
utan skapar också förutsättningar för engagemang,
delaktighet och tolerans”. Det uttrycker Folkuniver
sitetets verksamhetsidé, som antogs i en omarbetad
version av styrelsen under 2019.
Den politiska debatten handlar ofta om formell
utbildning: grund- och gymnasieskola, vuxenutbild
ning, högskola/yrkeshögskola. Folkhögskolan ingår
med delar av sitt utbud. Allt större ansvar läggs här.
Exempelvis består Arbetsförmedlingens insatser för
de arbetssökande idag mest av coachning och match
ning, för utbildning hänvisas till det reguljära utbild
ningssystemet. När det talas om ett livslångt lärande
för att klara ett för de flesta allt längre yrkesliv, är tan
ken att den formella utbildningen ska stå för det också.
Samtidigt deltar en mängd människor i det som
kallas icke-formell utbildning: studiecirklar, fristående
kurser och personalutbildning är några exempel. Vid
sidan av folkbildningen, det vill säga verksamhet anord
nad av studieförbund och folkhögskolor, har kartlägg
ningen av den icke-formella utbildningen varit begrän
sad. Därmed går vi miste om viktig kunskap om en
företeelse som är ett komplement och ibland ett alterna
tiv till det formella utbildningssystemet.
Ett sätt att beskriva den formella utbildningen är
att den inte kostar, är kvalitetssäkrad genom olika
tillsynsmyndigheter och ger betyg eller examens
bevis. Icke-formell utbildning är mer tillgänglig och
flexibel. Inga inträdeskrav, sällan någon ansöknings

tid samtidigt som den kan vara kortare och lättare att
kombinera med jobb. Beroende på format kan delta
garna påverka innehållet och gruppstorleken vara
sådan att ett utbyte deltagarna emellan blir en bety
delsefull del av processen.
Folkuniversitetet har verksamhet inom både det for
mella och det icke-formella utbildningssystemet. Hos
oss kan man läsa svenska på många sätt – som främ
mande språk på gymnasiets introduktionsprogram, sfi,
i studiecirklar, på asylboenden, inom Arbetsförmedling
ens program eller på en terminskurs i skandinavistik i
Barcelona. I några fall ges betyg, i andra är det valide
ring eller praktisk demonstration av kunskaperna som
gäller. Oavsett vilket, lär man sig att kommunicera på
ett nytt språk.
Varför uppmärksammas inte den icke-formella
utbildningen mer? En vidare syn på hur kunskaper
kan inhämtas skulle leda till betydligt fler valmöj
ligheter för var och en, bättre individanpassning och
kanske till och med en annan fördelning av resurser.
Årsöversikten för 2019 illustrerar väl den bredd som
Folkuniversitetet erbjuder i sin verksamhet. Vi är glada
över att det samarbete på nationell nivå som inleddes
för fem år sedan fortgår och stärker oss på vägen mot
den målbild som styrelsen har lagt fast. I de nationel
la gruppernas arbete har man tagit sig an kursutbud,
arbetsprocesser, IT-system, kvalitetsfrågor, internatio
nella utbyten, språkexaminationer och mer därtill. Tid
skriften Folkuniversitetet har förnyats under året för
att visa omvärlden den mångfald och samhällsnytta en
aktör som Folkuniversitetet kan erbjuda. Genom samar
betet inom kommunikationsområdet kan vi dessutom
ge innehållet i tidskriften betydligt större spridning.
Vi framför ett varmt tack till alla medarbetare som
på olika sätt har bidragit till att Folkuniversitetet
utvecklas!

Sverker Sörlin, ordförande

Cecilia Palm, generalsekreterare
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GOTLAND
Gotlandspolitikern Meit Fohlin (S) har
tagit plats i presidiet för den styrelse
som beslutar om EU-medel till ”Småland och öarna”. Det ger Gotland ökad
tyngd i konkurrensen om miljonerna.

Det är inte helt enkelt att
reda ut penningströmmarna till och från EU, där Sverige är nettobetalare. Begrepp
som ”strukturfondspartnerskap” är heller inte på var
mans tunga. Det är i styrelsens presidium för ett sådant
partnerskap för ”Småland
och öarna” som Gotlandspolitikern Meit Fohlin (S) nyligen tagit plats. Hon befinner sig mitt i det maktcentrum där beslut om projektmedel till ön fattas. Och det
handlar om mycket pengar.
Vid senaste sammanträdet,
som hölls i Visby i juni, fördelades närmare 70 miljoner
kronor.

– Vi hanterar bland annat
insatser för små- och medelstora företag och projekt
som rör forskning och utveckling. Styrelsen beviljar
också medel till projekt som
handlar om omställningen
till ett samhälle där koldioxidutsläppen minskar. Det
här spelar en stor roll för
Gotland, understryker Meit
Fohlin.
Projektpengarna
partnerskapet för Småland och öar-

na har att fördela gäller dels
ERUF, med möjligheter för
små- och medelstora företag,
dels ESF, den europeiska socialfonden – som är till just för

det namnet anger socialt inriktade projekt.
– Konkurrensen när det
gäller socialfonden är skarp.
Därför är det viktigt att formulera bra ansökningar,
men Gotland har inte blivit
utan. Till exempel har digitaliseringsprojektet inom Region Gotlands äldreomsorg
fått EU-stöd från fonden, fortsätter Meit Fohlin.
När det gäller ERUF menar hon att det finns mycket
goda utsikter att jaga in fler
projektmiljoner till ön – förutsatt att man hittar samarbetspartner och gör projekten övergripande.
Så, för att ta ett exempel – om byggföretagen
på Gotland vill utveckla
kompetens inom klimatsmart byggande, då kan
man få stöd?
– Ja, det skulle finnas goda
chanser, svarar Meit Fohlin
Vid beslutsmötet i Visby
var det faktiskt så att samtliga 10 projekt som förts

Regionpolitikern Meit Fohlin (S) har tagit plats i presidiet för
den styrelse som beslutar om miljoner i EU-projekt till GotFOTO: DENNIS PETTERSSON
land.

upp till styrelsen beviljades
medel.
– Kansliet i Jönköping poängsätter alla ansökningar,
till beslutsmötet förutsätts
styrelsen ha läst alla ansökningar, men de bereds ju
också i presidiet, säger Meit
Fohlin.
I styrelsen finns tre ledamöter från vardera Kalmar

län, Jönköpings län, Kronoborg och Gotland och representanter för arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
LRF, länsstyrelser och Jönköping University. Gotland representeras av Meit Fohlin
(S), Stefan Nypelius (C) och
Lena Celion (M).
Lasse Linusson
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Folkuniversitetet framgångsrikt
GOTLAND
Folkuniversitetet på
Gotland är framgångsrikt när det gäller att
driva EU-finansierade
projekt. Av 37,5 beviljade miljoner kronor från
Europeiska socialfonden,
ESF, ansvarar man för två
som tillsammans fått 10,4
miljoner.

HELSINGBORG. Tisdagen
den 1 oktober ska det
djupdykas i ämnet allmän röstrött i Sverige.

Mats Ladebäck vid Folkuniversitetet på Gotland vet hur
en slipsten ska dras. Eller för
att uttrycka det mer precist:
hur man med framgång söker bidrag från Europeiska
socialfonden.
– Sätt dig tillsammans
med andra som har erfarenhet av att göraa ansökningar.
Kroka arm med samarbetspartners. Håll kontakt med
handläggarna som granskar
ansökningarna.
Så lyder tre av hans råd till de
som vill ge sig in i jakten efter fondmiljonerna. Och det
tycker han att man ska:
– Sverige är nettobetalare till EU. Men vi kan uträtta
mycket bra för de medel vi
kan ”få tillbaka”. Det är ren
vinst både för deltagare och
för samhället i stort.
Hans kanske viktigaste råd
spar vi till sist.

Mats Ladebäck på Folkuniversitetet, som nyligen beviljats nya miljoner från Europeiska socialfonden för ett projekt som ska
FOTO: SOFIE REGNANDER
hjälpa personer med funktionsvariationer på arbetsmarknaden.

Tidningars begäran sammanställt vilka bidrag som
hittills betalats ut eller beslutats till Gotland från socialfonden, ESF, och från den
regionala utvecklingsfonden, ERUF.
Flera av ERUF-projekten,
för sammanlagt 60 miljoner
kronor, har vi berättat om tidigare; hållbara transporter,
där bland annat Roma Grus
AB spelar en viktig roll, matprojektet ”Sustainable speis”, en kommande OECD-analys av Gotlands ö-läge för att
nämna några.

De socialt inriktade projekten har varit mindre synliga
i media.
Men projektet Ökad mång-

fald = ökad tillväxt, ÖMÖT
som hittills fått 3,4 miljoner
och drivits av Folkuniversitetet, har varit framgångsrikt:
– Det gällde nyanlända med låg utbildning och
språksvårigheter. Av drygt
60 som deltog så har 50 procent kommit ut i jobb – och
vi gläds i varje enskilt fall, säger Mats Ladebäck, och fortsätter:

– Vi hoppas kunna det förlänga projektet.
Sju ESF-projekt på Gotland
har fått bidrag, med totalt
37,5 miljoner kronor. Region
Gotland driver fyra, Gotlands
Idrottsförbund ett och Folkuniversitetet två. Det senaste projektet, SMÖT, fick klartecken för en månad sedan
av styrelsen för Partnerskapet Småland och öarna. Det
riktar sig mot personer med
funktionsvariationer för att
underlätta inträde på arbetsmarknaden genom jobb eller

EU-projekt för arbete
Folkuniversitetet sticker ut
när det gäller att dra pengar
till gotländska EU-projekt på
det sociala området. Kansliet
för Småland och öarna (se artikeln ovan) har på Gotlands

Djupdykning i den
"allmänna" rösträtten

arbetsmarknadsutbildningar. Det ska drivas i både Jönköping och på Gotland med
start i höst och kommer att
beröra hundratals personer
under flera år. Projektansökan omfattade 32 tätt skrivna blankett-sidor.
Tillbaks till Mats Ladebäcks råd. Vad är det
första att tänka på?
– Läs på noga vad som står i
utlysningarna från fonderna
– så att din ansökan matchar kraven.

”Folkuniversitetet framgångs
rikt”
är den positiva rubriken i
6 | Nyheter
Gotlands Tidningar i en artikel
där chefen för Folkuniversitetet
på Gotland tipsar om hur man
skapar lyckade EU-projekt. Tid
ningen lyfter bland annat Folk
universitetets samarbetsprojekt
där personer med funktionsvari
ationer erbjuds jobb eller utbild
ning för att underlätta inträdet på
arbetsmarknaden.
Källa: Gotlands Tidningar,
2019-07-29
Lasse Linusson

lasse.linusson@gotlandsmedia.se

Det börjar närma sig hundraårsjubileum för det demokratiska genombrottet i Sverige, eftersom den allmänna
rösträtten anses ha trätt i
kraft år 1921.
MEN FICK ALLA verkligen rösta år 1921? Och var kampen
så enad som det verkar? Detta ska en grupp aktörer låta
FOTO: TAM THI LE CAO SAMT STUDIO-E
helsingborgarna djupdyka i Josefine Thorén hoppas på en intressant kväll.
under ett kvällsevenemang
kuniversitetet, i ett press- drygt 100 år sedan, men vi “Rösträttens århundrade”), Empå stadsteatern.
måste kunna hålla flera bol- ma Severinsson (om klädernas
– Utöver ålder och med- meddelande.
Efter flera olika föreläs- lar i luften samtidigt, säger betydelse i kampen för kvinnors
borgarskap
begränsades
rättigheter) samt en representant
rösträtten under flera de- ningar blir det panelsamtal. Josefine Thorén.
från funkisrörelsen som ska pracennier. Före 1945 fick du
ta om rösträtt för personer med
inte rösta om du var försatt i FLERA OLIKA perspektiv, eller
funktionsvariationer ur ett histokonkurs eller försörjd av fat- bollar som FemHbg:s ordriskt perspektiv och om rösträtt
tigvården och fram till 1989 förande Josefine Thorén kalkunde personer omyndig- lar det, kommer att föras Vad: Diskussionsafton på temat och tillgänglighet i nutid.
Arrangörer: Folkuniversitetet,
förklaras av olika anled- fram under kvällen.
allmän röstrött.
– Vi hoppas på en givande Var: Helsingborgs stadsteater i FemHbg, Kvinnokarta Helsingningar och förlorade då
borg, Helsingborgs kvinnojour
även sin rösträtt. Det är vik- kväll där besökarna får med foajén.
tigt att ta hänsyn till flera sig både ny kunskap och När: 1 oktober mellan klockan och Helsingborgs stadsteater.
aha-upplevelser. Självklart 17.00 och 19.00.
perspektiv
när vi15pratar
om 2019
Gefle Dagblad
Söndag
december
“allmän” rösträtt, säger ska vi fira det demokratiska Talare: Ulla Manns (som har
Amanda Johansson på Fol- genombrott som skedde för skrivit ett kapitel i antologin
JOEL WINQVIST

Kritisk blick
RÖSTRÄTT
på allmän rösträtt

Tidningen har tidigare be-

rättat att 22-åringen påstått
att han hittade knark – inne
på polishuset. När mannen
nu står inför rätta har detaljerna kring hur det gick till
blivit offentliga.
Det började på eftermiddagen den 10 november.
Vittnen hade noterat två

personer bråka på Brynäs.
När polispatrullen kom
fram såg de en man som
stod och visslade mot ett
fönster. Poliserna började
prata med den visslande
mannen och insåg snabbt
att det var den efterlyste
22-åringen.

Han greps omgående och

kördes till polisstationen.
Det var då misstankar om
nya brott uppstod.
I sitt PM skriver en av
poliserna att mannen ”fipplade” med byxorna och
rumpan i arresten. Plötsligt
ramlade det ut en avbitartång från mannens kläder. Polisen gick då igenom
alla hans fickor och hittade
en fällkniv. Den kvinnliga
polisen misstänkte att det
kunde gömma sig fler
vapen innanför 22-åringens
byxor. En manlig kollega
fick ta över och lämnades

Flera poliser fick hålla fast

den unge mannen för att
kunna visitera honom. När
de tittade innanför kalsongerna såg de en påse vitt pulver. Enligt polisens PM blev
mannen då vansinnig och
skrek att han hade blivit
sexuellt ofredad och utsatt
för olaga intrång.
22-åringen menade sedan
att han hade hittat de 12,7
grammen amfetamin i en
plånbok, i förhörsrummet.

Det visade sig att det faktiskt låg en plånbok på ett
element, under ett bord i
förhörsrummet.
Mycket mer ville den unge
mannen inte säga och uppgav att han ”fucking vägrar
prata med snuten”. Dagen
efter gick det dock bättre att
förhöra mannen.

Han berättade då att han

sett en redline-påse sticka
ut ur plånboken, tagit den
och stoppat in dem i byxorna. Han erkände därmed att
han haft knarket på sig.
I utredningen framgår det
att polisen inte har kunnat
motbevisa att knarket
faktiskt hittades i förhörsrummet. Men eftersom

Lärare och studenter ska göra
poddar i högskolans nya studio

Folkuniversitetet
kortar vägen för
utländska akademiker
Korta vägen i Härnösand uppmärksammas i radio.
”Jag vill gärna jobba som lärare eller inom admini
stration”, säger Donatien Niyungeko. Han har stud
erat historia och statsvetenskap i Burundi. Hos
Folkuniversitetet läser han svenska och praktiserar
samtidigt som fransklärare i grundskolan.
Källa: Sveriges Radio P4 Västernorrland, 2019-06-03

på frilansbasis för produktion av text och bild till våra produkter i
nordvästra Skåne.

GÄVLE Egna poddar ska
hjälpa både lärare och
studenter att nå sin publik.
Det är tanken med
högskolans nya studio.
– I stället för powerpoint och ett pratande
huvud kan man föra ett
samtal i en podd, säger
Göran Bertils vid Högskolan i Gävle.

”Vi har redan två studiecirklar i gång”, säger Annika Wigö, lärare vid Folkuniversitetet. Bredvid sitter Åke Wall som är multimediaproducent vid Högskolan i Gävle.
FOTO: ERIK WIKSTRÖM

Att lyssna på poddar har
blivit allt mer populärt. Formatet kräver endast ett par
hörlurar och en mobiltelefon och passar lika bra på
bussen som på promenaden.
Cirka hälften av högskolans 16 000 studenter pluggar på distans. Det innebär att
lärare är vana vid att hålla
direktsända föreläsningar

framför kameror och spela
in videos som läggs ut på
den digitala lärplattformen.
Men power point-presentationer och andra visuella
hjälpmedel kräver att publiken tittar på en skärm. Föreläsningar i poddformat har
potential att nå ut till fler.
– Här kan två lärare sätta
sig i varsin fåtölj och föra

ett samtal om ett ämne och
svara på frågor som tas upp
i kursen, säger Göran Bertils, multimediaproducent
vid Högskolan i Gävle.
Den nybyggda podd-studion i högskolebiblioteket
är ett samarbete mellan
Folkuniversitetet och Högskolan i Gävle. Ett telefonsamtal blev startpunkten.

– Folkuniversitetet ringde
och sa att många av våra
studenter som jobbat i deras
podd-studio nere på stan
hade börjat droppa av. Då
fick vi idén till samarbetet,
säger Åke Wall, multimediaproducent vid Högskolan i Gävle.
En kort utbildning i studioteknik är ett krav för att få
nyttja studion, studenter
måste också starta en studiecirkel. I övrigt finns inga
restriktioner när det gäller
innehållet i poddarna som
spelas in.
– Vi har redan två cirklar
igång, den ena består av tre
tjejer som ska göra en podd
om hur det är att vara
student, säger Annika
Wigö, lärare vid Folkuniversitetet.

Ny poddstudio för
lärare och studenter

Vi betalar 1500:- för stora bilar & 1000:- för små bilar
Däckskifte 200:- • Däck hotell + 2 skifte 700:-/år

SKÅNES STÖRSTA SJÄLVPLOCK/BILSKROT
DROP-IN
Öppet vard 9-17 · Lör 9-14
Fabriksvägen 8 · 0765-55 53 99
info@billebergabildemontering.se • www.billebergabildemontering.se

Vi hjälper dig med offert/förslag kostnadsfritt.
Erfarenhet av alla typer av anpassningar.
Inget arbete är för litet eller för stort för oss.
Trösklar/handtag, kök, badrum, duschkabiner, blandarbyte, ramper, markarbete, permobilgarage, upphöjning
altan/balkonggolv, spoltork WC, spisvakt m.m.
Snickare, rörläggare, mark-, smides-, elektriker-, plåtoch målningsarbete finns att tillgå i företaget.
Full entreprenad. Vi har det mesta materialet på lager för
omgående leverans.

sin longboard. Ett handgemäng uppstod där den unge
mannen fick flera knytnävsslag och rispades med en
skruvmejsel.

På onsdagen ställdes han
inför rätta och var då åtalad
Ansökan
för en rad olika brott. Att
ställdesbrev.
manBifogaPåcvonsdagen
och personligt
han tros ha bitit en polis nen inför rätta gällande
För frågor om tjänsten, kontakta Göran Hedin 0733-177009,
i fingret renderade i ett åtal brott han misstänks ha begoran.hedin@lokaltidningen.se
om våld mot tjänsteman.
gått under 2019. På torsda22-åringen anklagas även gen stod han återigen inför
för flera fall av bedrägerier rätta. Brott som han missgenom att ha lurat till sig tänks ha begått under 2018
varor i telefonbutiker för avhandlades då eftersom
ett sammanlagt värde av 22-åringen inte dök upp på
nästan 120 000 kronor.
den planerade rättegången
En av de andra punkterna som skulle ha hållits i maj.
handlar om försök till rån.
Text
Det var den 7 juli som han
Niklas Sundin
tillsammans med en annan
026-15 96 26
person försökte tvinga en
niklas.sundin@mittmedia.se
ung man att lämna ifrån sig

Snickar-Håkan har under 30 år arbetat med bostadsanpassningar. Idag åt 18 kommuner i Skåne.
Vi utför även privata ROT-arbeten. Även trädgårdsarbete.

lokaltidningen.se

Välkommen att ta kontakt för utförligare information.
Snickar-Håkan / Håkan Larsson / 070-315 00 25
eller 070-315 41 30, Kristoffer 070-210 38 28
E-post: snickar-hakan@telia.com

Mindre bock i brand
nedanför Gävlebocken
GÄVLE Av oklar anledning ska någon ha tänt
eld på en mindre bock
nedanför Gävlebocken
under fredagskvällen.
Larmet om branden inkom
till SOS Alarm klockan 20.58
på fredagen.
Någon person ska ha tänt
eld på en mindre bock, omkring en meter hög, mellan
Gävlebocken och den lilla
bocken som står en bit längre ner på Slottstorget.
– Det var väl lillbockens
lillebror då. Någon hade

Gävlebocken står
kvar än. Men en minibock började brinna en bit nedanför
på fredagen.

Erik Wikström

Hälften av Högskolan i Gävles
studenter pluggar på distans och
har lärare vana att hålla direkt
sända föreläsningar, skriver Gefle
Dagblad. Nu samarbetar högsko
lan med Folkuniversitetet om
en poddstudio, studiecirklar och
utbildning i studioteknik för att
både lärare och elever ska kunna
producera nya poddar.
Källa: Gefle Dagblad, 2019-12-15

tagit med sig en egen bock
och tänt eld på den, säger
Thomas Fahlstedt, inre befäl vid Gästrike räddningstjänst.
– Polisen var först på plats
och försökte släcka med en
pulversläckare. Men vi behövde åka dit för att hjälpa
till.

Ingen person greps i samband med händelsen och
polisen har upprättat en anmälan om brott mot ordningslagen.

Martin Looyenga

Pris för nytt
blod i musiklivet
”Alla studieförbund som pum
par nytt blod i Sveriges musikliv
förtjänar att synas mer än vad de
faktiskt gör” står det i motivering
en till vinnaren av Redaktionens
specialpris i GAFFA-priset 2019.
Vinnaren var ingen mindre än
branschorganisationen Studie
förbunden, där Folkuniversitetet
är en av tio medlemmar.
Källa: GAFFA, 2019-03-09
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Trots långtidsskada
förlänger med Kalle

som kommunen skall bekosta.

Vi behöver dig omgående, sista ansökningsdag är 25 oktober.

22-åringen hade det på sig
så åtalades han för narkotikabrott.
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HELSINGBORG. Kalle Joelsson har t
han trädde fram efter Pär Hansson
get, lovord och dessutom debut i U
innan han skadade knäet i mitten p
Joelsson och har nu kommit övere
förlängning av kontraktet. Det inn
keepern kommer stanna i HIF öve

Du som söker har erfarenhet av att arbeta som copyskribent. Goda fotokunskaper
är meriterande. Vi söker en initiativrik kollega som är van vid att arbeta självständigt
och som trivs med att ha frihet under ansvar. Du har körkort och tillgång till egen bil.

Den 11 mars 2019 misstänks 22-åringen ha lurat till sig varor i en telefonbutik i gallerian Nian.

ensam med mannen i rummet.
Plötsligt hördes en duns.
Kollegorna öppnade dörren
och såg 22-åringen och den
manliga polisen ligga på
golvet och brottas.

15-ÅRINGEN VILLE att flickan
skulle utföra oralsex på honom vilket hon sa nej till.
Parterna hånglade vilket bå-

Vi söker en

Copyskribent

FOTO: ROGER NILSSON/GÄVLE NEWS

FOLKUNIVERSITETET I MEDIA

Den unge mannen hade
slagit sig till ro på en bänk
på centralstationen i Gävle.
När det var dags att stänga
stationshuset hade han
somna. Det gillade inte
lagen.
När två polismän försökte
väcka 22-åringen en kväll
i slutet av juli var han inte
intresserad. Det slutade
med att mannen brottades
ner och svarade då med att
ge sig på en av poliserna
med sina tänder.
– Jag påstår att han har
bitit en polis i fingret. Han
sov på platsen och var inte
så pigg på att flyttas, säger
kammaråklagare Fredrik
Normark.

Plånboken hittades, enligt
22-åringen, på ett element
under ett bord i arrestrummet. Han ska ha fiskat upp en
redline-påse ur plånboken
och stoppat den innanför
byxorna. Detta samtidigt
som han hade händerna
fjättrade med handfängsel
bakom ryggen. Polisen har
inte kunnat motbevisa hans
berättelse.

Pojken och den 14-åriga
flickan hade träffats dagen
innan via en gemensam vän
när de bestämde sig för att
ses igen. Till en början var
kompisen med på platsen
utomhus i Helsingborg innan han lämnade parterna
ensamma i ett skogsparti.
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HELSINGBORG. En 15-årig
pojke döms för sexuellt
övergrepp mot barn efter
att ha fört ner sina fingrar innanför flickans trosor. Men åklagaren ville
ha pojken fälld för det
grövre brottet sexuellt
utnyttjande.

”Det är viktigt att ta hänsyn till
flera perspektiv när vi pratar om
’allmän’ rösträtt”, säger Amanda
Johansson på Folkuniversitetet.
SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING
Hon intervjuades inför en diskus
sionsafton på Helsingborgs stadsSkrota din bil här!
teater på temat rösträtt i Sverige.
Arrangörer var Folkuniversitetet i
Är Du i behov av
samarbete med stadsteatern,bostadsanpassning?
Fem
Hbg, Kvinnokarta Helsingborg och
Helsingborgs kvinnojour.
Källa: Lokaltidningen
Helsingborg, 2019-09-28

Hittade knark i polishuset
GÄVLE Försökt råna en
ung man på hans longboard, bitit en polis
i fingret, genomfört
bedrägerier för mer än
100 000 kronor, våld
mot tjänsteman och
grov olovlig körning.
På onsdagen ställdes
22-åringen inför rätta
med en rad åtalspunkter riktade mot sig.
Det har nu också blivit
tydligare vad som hände på polisstationen när
han hävdade att han hittade 12 gram amfetamin
i förhörsrummet.

15-årig po
döms för s
mot barn
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kommuner med folkbildning

337
29 561
deltagare i diplomkurser

kulturprogram

668

forskarföreläsningar

45,1%
andel utrikes födda del
tagare som inte deltagit
i folkbildning förut

Trettionio yh-utbildningar

50 776
personer i studiecirklar
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223

Året i siffror

etenskap
för alla
– folkbildning kopplad
till forskning

9
TEMA: FOLKBILDNING KOPPLAD TILL FORSKNING

Det är 2019 och över hela landet samlas
människor för att delta på kurser och före
läsningar hos Folkuniversitetet. Klimatet
är frågan för dagen när forskare från tan
kesmedjan Global Utmaning föreläser på
teman som Reflektioner över det postfossila samhället
och Nudging och hållbara livsstilar. En forskningsfö
reläsning med Feministiskt nätverk för folkbildning
i Dalarna har rubriken Från tystnad till erkännande
- yrkesverksammas arbete med våld i nära relationer
inklusive hedersvåld. På after work med forskare lyss
nar deltagarna spänt på de senaste rönen om Brott och
straff och Hur vi skyddar oss mot konspirationsteorier.
Under året bubblar intresset för prepping, själv
hushåll och ekonomi, det strömmar till nyfikna som
vill lära mer om matlagning, kultur och språk, och
blir fullsatt på kvällar om stress, lycka, sociala medi
er och hållbara städer. Teatervetare, läkarstudenter,
och professorer i meteorologi och psykologi är några
av dem som kommer till tals.
Det är ingen slump att det är just Folkuniversitetet
som genomför allt detta, ofta i samarbete med andra
aktörer. Våra kärnvärden är universitetsanknytning,
oberoende, internationalisering och förnyelse. Vi har
engagerade, kunniga medarbetare över hela landet.
Folkuniversitetet är stiftat av universitet och stu
dentkårer och i förbundsstyrelsen sitter professorer
från de stora universiteten. Kopplingen till vetenskap
är central.
Under 2019 har Folkuniversitetets styrelse disku
terat och antagit en uppdaterad verksamhetsidé som
tydliggör att Folkuniversitetet tar sig an viktiga sam

”Den kostnad det
innebär för det
offentliga bör inte
betraktas som en
utgift, utan som en
investering som
kan räknas hem.”
TEMA: FOLKBILDNING KOPPLAD TILL FORSKNING
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hällsfrågor som demokrati, livslångt lärande, inte
gration och en hållbar samhällsutveckling ur ekono
miskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Under året har också Tidskriften Folkuniversitetet
gått från att vara en personaltidning till att vända sig
till nyfikna och engagerade människor som vill veta
mer om hur Folkuniversitetet bidrar till samhället och
i människors liv. Ytterligare en nyhet är att tidskrif
tens artiklar distribueras via nyhetsbrev och finns
tillgängliga på vår tidskriftswebbplats tidskriften.se
I Almedalen 2019 samtalade Ulrika Knutsson med
Folkuniversitetets ordförande Sverker Sörlin på semi
nariet Behövs en politik för bildning? De utgick från
Sverker Sörlins nyutkomna bok Till bildningens försvar: den svåra konsten att veta tillsammans, som
berör riskerna med ett samhälle där varje individ vet
allt mer, men den gemensamma kunskapen krymper.
Under politikerveckan i Visby arrangerade Folk
universitetet också ett seminarium om hur vuxna lär
sig svenska som andraspråk, och vad som krävs för
att fler ska engagera sig för integration. Alexandra
Pascalidou modererade och diskuterade gjorde repre
sentanter för kommunpolitik, folkbildning, offentlig
verksamhet och utbildningsföretag.
Drygt 400 miljoner människor var röstberättigade
i årets EU-parlamentsval. Via branschorganisationen
Studieförbunden deltog Folkuniversitetet i projek
tet Sverige pratar, som i sin tur var en del av Talking

Europe. Syftet med Sverige pratar var att stärka det
demokratiska samtalet genom att skapa säkra digi
tala utrymmen och dialog mellan personer med mot
stridiga åsikter.
Efter riksdagsvalet 2018 sänkte många kommuner
och några regioner anslagen till studieförbunden.
Statistik från Folkbildningsrådet visar att kommu
nernas anslag till studieförbunden minskat från 644
miljoner till 320 miljoner från 1992 till 2017. ”Cirkel
deltagare känner sig, i klart högre grad än andra, del
aktiga i samhället. Och det allra viktigaste, det är att
varje individ med dessa egenskaper i sin tur bidrar till
ett bättre samhälle. Den kostnad det innebär för det
offentliga bör inte betraktas som en utgift, utan som
en investering som kan räknas hem”, skriver Annika
Dolk, rektor Region syd, och Cecilia Palm, generalse
kreterare för Folkuniversitetet, i en kommentar.
Det är avgörande för Folkuniversitetet vad deltagare,
lärare, ledare och allmänheten tycker om oss. En natio
nell mätning visar att vi har ett gott anseende hos all
mänheten, och att det finns en hög kännedom om oss.
Däremot ser vi en utmaning inför kommande år; att
visa allmänheten på vilket sätt Folkuniversitetet skil
jer sig från andra utbildningsaktörer.
Studiecirkeldeltagare lär också känna, i högre grad
än andra, nya människor som de diskuterar samhälls
frågor med (Folkbildningsrådets cirkeldeltagarpanel
2019). Det är glädjande att höra deras respons. Vi ska
genom kunskap och skapande ge människor förut
sättningar för ett rikare liv.

EN UNIK HISTORIA
Folkuniversitetets ursprung är den rörelse
vid högskolor och universitet som syftade
till att ge kurser och föreläsningar till all
mänheten. Den första av våra studieledar
föreningar bildades 1933. Från allra första
början har vi drivit rätten för varje människa
att fritt söka kunskap. Vi står fria från styrning
från politiska, religiösa eller kommersiella
intressen. Folkuniversitetet drivs i stiftelse
form och utan vinstintresse. Vi uppbär stats
bidrag för de delar av verksamheten som är
folkbildningsarbete.

tal som går på djupet och får
lyssnarna att tänka i nya
banor. Vårt mål är att beröra
på flera plan och väcka nyfi
kenhet säger Rebecka Buko
vinszky, programansvarig på
Världskulturmuseet.
– Podden ska vara som en
twistpåse, för det är så maga
sinet ser ut. Det är fullt av
saker från hela världen och
innehåller såväl föremål som
är flera tusen år gamla som
prylar från idag.

Jenny Högström Berntson,
projektsamordnare på Göteborgs
universitet, tillsammans med
programansvarig på Världskultur
museet Rebecka Bukovinszky.

Livepodd visar upp
museets gömda skatter
Vilka föremål gömmer sig i
museernas magasin och hur
kan de berätta historier om
vår värld då och nu? Nya live
podden Inside the Box har
haft premiär.
Strålkastarna tänds och
den knäpptysta publiken ser
en trälåda. Locket öppnas
långsamt. Ett stycke gulnat,
nästan brunt tyg lyfts försik
tigt upp.
– Det är en del av en
mumiesvepning. Vi ser hiero
glyfer, en offerformel. Egypti
erna kunde inte tala direkt
med gudarna så de ber kungen
att vända sig till Osiris, berät
tar Sofia Häggman, egypto
log och intendent på Medel
havsmuseet.
Det är premiär för livepod

den Inside the Box, som produ
ceras av Världskulturmuseet
och Centrum för kritiska kul
turarvsstudier vid Göteborgs
universitet. Evenemangen
sker i samarbete med Folkuni
versitetet.
– Det är roligt med en ny
form som livepodd, säger
Andreas Åhs som är kommuni
katör på Folkuniversitetet.
DET VAR SJÄLVKLART för studie
förbundet att tacka ja när
man fick frågan om Inside the
box. Folkuniversitetets stora
erfarenhet som arrangör av
populärvetenskapliga före
läsningar kommer till nytta i
produktionen.
– Sättningen är ju ett vanligt
scensamtal, men med podden
kan vi nå ut bredare. Fråge

ställningarna är specifika
men samtidigt breda och går
att paketera på ett intressant
sätt, säger Andreas Åhs och
fortsätter:
– Det gör att Inside the box
har potential att leva ett tag,
eftersom folk kan gå tillbaka
och lyssna.
TILLSAMMANS MED FORSKARE , för
fattare, intendenter och konst
närer kopplar programledaren
museets samlingar till forsk
ning och aktuell debatt.
– Med podden lovar vi sam

JENNY HÖGSTRÖM BERNTSON, pro
jektsamordnare på Göteborgs
universitet, är också nöjd med
satsningen och säger:
– Vi tror att formatet öppnar
för att nå en stor publik och
tillgängliggöra kulturarvs
forskningen.
Det är redan klart att Inside
the Box kommer tillbaka efter
årsskiftet.
– Det har varit ett gott mot
tagande, inte minst har det
märkts då vi har fått många
önskemål om kommande
teman, säger Andreas Åhs.
Lyssnarna kan se fram emot
heta ämnen som mat, medi
cin, superhjältar, vandring och
expeditioner.
Inside the Box finns på Spo
tify, Apple Podcast, Podcaster
och flera andra plattformar.

MÄNGDER AV BILDNING OCH KULTUR
Under 2019 arrangerades drygt 29 500 föreläsningar och kultur
program av Folkuniversitetet över hela landet. Det är i snitt 80
bildningstillfällen per dag.

TEMA: FOLKBILDNING KOPPLAD TILL FORSKNING
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ivslångt lärande

– i skolor och på kurs
13
TEMA: LIVSLÅNGT LÄRANDE

Studerande från Folkuniversitetet gör
praktik som möbelsnickare i Palermo,
teknikinformatör i Cardiff eller bildbe
handlare i Berlin. Från och med 2019 kan
alla studerande med den rätta behörighe
ten på våra yrkeshögskoleutbildningar praktisera i ett
annat EU-land. Folkuniversitetet erbjuder LIA utomlands då det underlättar för våra deltagare att få jobb
när de har en internationell erfarenhet, oavsett om de
startar eget eller blir anställda efter studierna. Utby
tena har stöd av EU-programmet Erasmus+ .
Praktik, teori, fritt skapande, dialog eller långsam läs
ning. Vi människor lär oss på olika vis och i många skil
da sammanhang. Bland Folkuniversitetets deltagare
pågår kunskapssökandet hela livet. De minsta barnen
med sin upptäckarglädje kan börja sin inlärning på
våra Montessoriförskolor. Från 16 års ålder får den som
behöver gå på sfi-utbildning i svenska för invandrare.
Efter grundskolan är eleverna välkomna att söka
till någon av Folkuniversitetets sex gymnasieskolor.
För den mellan 20 och 65 år finns våra komvuxkurser,
som även kan läsas på Folkuniversitetets
Vuxengymnasium på distans.
På yrkeshögskoleutbildningarna, lär del
tagarna sig ett yrkesområde med stor
efterfrågan på personal. Samarbetet med
branschen är en viktig del och det ingår
alltid praktik.
”Det är stor efterfrågan på tandvårds
personal och många söker en utbildning
som de vet leder till jobb”, säger Ann Sjölin
som är tandvårdslärare på yh-utbildningen

”Vi har alltid dörren
öppen mot omvärlden och hos oss
studerar deltagare
från hela världen.”

TEMA: LIVSLÅNGT LÄRANDE
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för tandsköterskor hos Folkuniversitetet Dalarna.
Kultur berikar vardagen för vissa och är livets
mening eller en yrkeskarriär för andra. Folkuniver
sitetet är huvudman för flera konst- och kulturutbildningar, på en rad välkända skolor.
Skådespelaren Mads Mikkelsen formades på Balett
akademien i Göteborg. Det berättade han i en intervju
i samband med att han tilldelades Göteborg filmfesti
vals hederspris 2019. ”Jag är alltid uppmärksam på om
min rollfigur är snabb eller långsam, lätt eller tung.
Uthållighet. Och disciplin. Det är typiskt för dans
världen”, sa Mads Mikkelsen.
Helg- och kvällskurser inom konst och kultur är
också populära. ”Man måste kunna hantverket men
alla som kan hantverket kan inte förmedla det till
andra”, säger kursledaren och keramikern Anne-
Sophie Enberg och fortsätter: ”Alla lär sig i sin takt
och på sitt sätt. Om jag får upprepa något hundra
gånger så gör det inget.”
Folkuniversitetet har diplomutbildningar, där delta
garna får gedigna kunskaper i ett ämne och där avslu
tade studier ger ett diplom eller certifikat. Exempel
är diplomerad inköpare, coach och trädgårdsmästar
assistent.
Folkbildning för alla åldrar finns i vårt rika utbud
av studiecirklar och föreläsningar. Nyfikenheten är
stor. Mer än 50 000 personer gick i studiecirkel hos
Folkuniversitetet 2019, nära en halv miljon kom till
föreläsningarna. Övriga kulturprogram hade över en
miljon deltagare under året. Se statistiken i detalj på
sidan 27.

Folkuniversitetets fem folkhögskolor är politiskt
och religiöst obundna. Här finns en mängd kurser
som allmän kurs och svenska som andraspråk, utbild
ningar till bland annat fritidsledare och serieteckna
re, inom internationellt utvecklingssamarbete och
dokumentärfilm.
Vi har alltid dörren öppen mot omvärlden och hos
oss studerar deltagare från hela världen. Folkuniver
sitetet undervisar i en mängd olika språk, både i Sve
rige och andra länder. Braheskolan är den enda av
Sveriges folkhögskolor som har egna utlandsskolor.
Internationella skolorna är en stiftelse som är knuten
till Folkuniversitetet med språkutbildningar för pri
vatpersoner och företag utomlands.
Aktiva pensionärer vill också lära mer. Över hela
landet organiserar de sig i Senioruniversitet och Pensionärsuniversitet. Nu finns det 35 föreningar på olika
orter med över 25 000 medlemmar. Föreningarna är
politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i
samarbete med Folkuniversitetet.
I en studiecirkel hos Senioruniversitetet i Kristian
stad under 2019 delade gymnasieelever med sig av sin
kunskap om appar och smartphones till nyfikna seni
orer. Det är ett fint exempel på generationsmöten och
livslångt lärande i praktiken.
Citaten i texten är hämtade från Göteborgs-Posten
2019-02-01 och Tidskriften Folkuniversitetet, nummer
2 och 4 2019.

BREDD OCH SPETS
Du kan se våra olika typer av skolor och
folkbildning på sidorna 20-21.

YH
Folkuniversitetet har 39 yrkeshögskole
utbildningar. Några exempel på utbild
ningar är arbetsmiljöingenjör i Göteborg,
tandsköterska i Linköping, redovisnings
ekonom med lönekompetens i Uppsala och
internationell handelslogistiker i Umeå.

Fritidsledare
med koll på normer
Fritidsledarutbildningen vid
Skarpnäcks folkhögskola har
inriktning på makt och nor
mer. Simon Crook och Richard
Jonsson går andra året på sin
utbildning och är just nu på fri
tidsgården i Saltsjöbaden för
att observera.
Det står HEJ i stora träbokstä
ver på sidan av den öppna dör
ren till Saltsjöbadens fritids
gård. På hallgolvet ligger flera
par skor, storlekar från 37 till
45, de flesta sneakers. En ung
dom sitter i en svart lång soffa
och spelar gitarr, musiken fyl
ler det stora rummet som har
en mängd olika aktivitetsytor.
SIMON CROOK OCH Richard Jons
son rör sig vant i lokalerna efter
att ha varit här fyra dagar. De
går andra året på fritidsledar
utbildningen på Skarpnäcks

folkhögskola i södra Stock
holm. Nu är de en vecka på fri
tidsgården i Saltsjöbaden för
att observera samspelet mellan
ledarna och ungdomarna.
– Som fritidsledare ska du
vara en länk till resten av sam
hället, säger Simon.
– Vi bygger relationer, stär
ker ungas identitet och övar
demokrati, berättar Richard
och fortsätter:
– Det är sådant vi pratat om
och lärt oss på utbildningen.
Att vara en länk till samhället
kan vara att ge hjälp att söka
sommarjobb. Det kan vara
tusen andra saker också.
– Ja, vi fritidsledare är allt-iallo, säger Simon.
På dagens schema står bland
annat att måla rörelserummet.

sta läsåret gjorde Simon och
Richard praktik tillsammans
på två andra fritidsgårdar.
Det har gett dem möjlighet att
både se hur de vill, och inte vill,
fungera i sin yrkesroll.
Simon ger exempel på en
person som i sitt jobb höll dis
tansen och inte alls engagera
de sig i fritidsgårdsbesökarna.
”Stod bakom en disk och höll i
kaffekoppen”, beskriver Simon
det. Sedan har de träffat desto
fler positiva förebilder, Richard
nämner ledare som framförallt
varit lyssnande och haft en fin
kontakt med ungdomarna. Så
vill de båda fungera.

DET ÄR INGEN TVEKAN att de upple
ver att det fått med sig matnyt
tiga saker från tiden på skolan.
– Jag skulle säga att fritids
ledarutbildningen inte bara är
lärande för jobbets skull, utan
för ens egen skull, säger Simon.

FOLKHÖGSKOLOR
Folkuniversitetets fem folkhögskolor är politiskt, religiöst och

PÅ UTBILDNINGEN GÖR deltagarna
fältstudier i par. Under det för

fackligt obundna. Tre av dem finns i Stockholmsområdet, en på
Visingsö och en i Helsingborg.
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Simon Crook och Richard
Jonsson är elever på en av
Folkuniversitetets folk
högskolor och utbildar sig
till fritidsledare.

FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN på
Skarpnäcks folkhögskola har
en inriktning på makt och
normer.
– Det ingår väldigt intres
santa kurser. Det är en massa
grejer som jag aldrig tänkt på,
säger Simon.
Han och Richard trivs med
upplägget på studierna.
– Det är bra att man går
mycket i skolan. Vi har tid att
lära oss på genomgångarna,
det är nog en skillnad jämfört
med universitetet, säger Simon
och fortsätter:
– Det är häftigt för vi lär
oss, och man märker inte när
det sker.
– Jag har fått höra av klass
kamrater och lärare att jag
utvecklats, det är kul, säger
Richard.
De har liknande skäl till att
de sökte kursen; att det finns
gott om jobb som fritidsle
dare, och att det är en bred
utbildning.

tt söka svaren
tillsammans
– och göra skillnad
i samhället
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Folkuniversitetet tar uppdrag och kliver in i
en rad situationer där det behövs ny energi,
större kontaktnät, ökad samverkan, fler
pedagoger och kunskap på vetenskaplig
grund. Vi skapar också nya rum för lärande.
Under året har ett läromedel i värdegrunds-sfi
tagits fram, fritt för alla att använda. I tillhörande
projekt tränade elever på Svenska för invandrare, sfi,
språkliga färdigheter i kombination med att de reflek
terade kring förståelse för andra människor. ”Det
gällde att få eleverna att våga ta ställning och visa vad
de tycker, men ändå förmedla respekt för varandras
åsikter”, berättar utbildningsledare Osborn Bladini.
Bussförarutbildningen i Kristianstad är en av Folk
universitetets efterfrågade yrkes-sfi där deltagarna
varvar sfi med praktiska uppgifter och arbetsplats
förlagd utbildning.
”Min erfarenhet är att integrerad yrkes-sfi är den
bästa formen att lära ut svenska och få in deltagarna
på arbetsmarknaden. Motivationen är hög och det är
lätt att skräddarsy språkutbildningen när man job
bar mot ett tydligt definierat yrkesmål”, säger Lena
Forsfält som var lärare på yrkes-sfi för maskinförare
i Höör under 2019.
I Karlstad är Folkuniversitetet tillbaka som sfi-
leverantör från och med hösten 2019 efter att ha
vunnit kommunens upphandling. Totalt arrangerar
Folkuniversitetet sfi på uppdrag av 14 kommuner.
Samspel med samhället utanför skolan är viktigt
i en lärprocess. Till kursen i samhällskunskap på Södra Folkhögskolan i

”Vi tror på
kunskap och folkbildningen syftar
också till att lära
oss av varandra.”

TEMA: FOLKBILDNING I SAMHÄLLET
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Helsingborg bjöds föreningarna FreeZone och Anti
diskrimineringsbyrån in när man studerade rät
tigheter och samverkan. ”En stor del och vikt i vårt
samhälle läggs på samverkan”, kommenterar sam
hällskunskapsläraren Mida Osman Taha.
I Östersund arrangerar Folkuniversitetet studiecirklar i samarbete med den ideella organisationen
Tilia för ungas psykiska hälsa. Tillsammans skapar
de en frizon för ungdomar som upplever ångest och
oro. ”Ordet tillsammans är viktigare än vi kanske
tror. Det finns studier som visar att vi dör tidigare
om vi lever ensamma och inte ingår i något samman
hang”, kommenterar kursansvarig Petra Svensson
och fortsätter: ”Vi tror på kunskap och folkbildningen
syftar också till att lära oss av varandra.” Folkuniver
sitetet kommer att vara med som samarbetspartner
när Tilia besöker länets skolor och har föreläsningar
om psykisk ohälsa och hälsa.
Folkuniversitetet är en länk mellan universitet
och allmänhet. Projektet Stärka språket genom
förs i samarbete med Lunds universitet. Konceptet
är att universitetsstudenter lär sig hur de som men
torer kan hjälpa nyanlända elever att få godkänt i
svenska. ”Samverkanspedagogiken ska uppmuntra
till att samarbeta, den ska vara rolig, stimulerande
och undvika de traditionella rollerna som förväntas
mellan lärare och elev. Under träffarna är det vik
tigt att mentorerna inte serverar svaren. Gruppen
ska få redskapen till att söka svaren”, säger mentorn
Hickmat Hamie.
Folkuniversitetet har tidigare lyckats väl med EU-
projekt på Gotland, vilket har lett till att mer pengar

går till insatser i regionen. År 2019 anslog Europeiska
socialfonden 10,4 miljoner kronor till två ESF-projekt
i Folkuniversitetets regi.
För den som är arbetssökande och studerat minst
två år på universitet eller högskola i ett annat land
finns Korta vägen. Utbildningen ska underlätta för
deltagarna att få ett arbete som stämmer överens
med deras utbildning och yrkeserfarenhet. ”Om
vi kan få utländska läkare att komma in i sitt yrke
tidigare så gör vi en stor insats för dem som indivi
der och för det svenska samhället som ständigt har
läkarbrist”, säger Birgitta Castor som tillsammans
med andra pensionerade läkare i Skåne bidrar inom
Korta vägen.
Den som fått rätt till tjänsten Stöd och matchning
av Arbetsförmedlingen kan välja Folkuniversitetet.
Hos oss finns handledare som är erfarna och lyhörda,
och som har stora kontaktnät på arbetsmarknaden.
Tillsammans med handledaren kan den som söker
jobb få hjälp att hitta ett arbete som matchar perso
nens intresse och kompetens.
Många bär på frågor om arbetsliv och stresshan
tering, och under 2019 arrangerade Folkuniversitetet
kurser och seminarier som Psykologiska verktyg för
ett hållbart arbetsliv och Effektiv på jobbet. ”Kunskap
om hjärnan motiverar folk att ta itu med sin egen
stress”, säger kursledare Agnes Mellstrand. Folkuni
versitetet skräddarsyr också personalutbildningar för
yrkeslivet.
Folkbildning förändrar. Att delta i studiecirkel
ökar möjligheten att gå från arbetslöshet till syssel
sättning och ger en positiv inkomstutveckling för
vissa grupper. Det visar forskare från Handelshög
skolan i Jönköping i rapporten Cirkeldeltagares vägar
till arbetsmarknaden (Folkbildningsrådet 2019).
Cirkeldeltagare träffar också fler människor som är
utrikes födda än andra gör, och deras samhällsengage
mang ökar av att delta i en studiecirkel (Folkbildnings
rådets cirkeldeltagarpanel 2019). Det tycker vi
är värdefullt för samhällsbygget.
Citaten i texten är hämtade från Tidskriften Folkuniversitetet, olika nummer 2019.

Maher Al-Khamisi trivs som
coach hos Folkuniversitetet.

Drömjobb att
fixa jobb åt andra
Somliga söker hela livet efter
drömjobbet. Det behöver inte
Maher Al-Khamisi i Kristian
stad göra. Som coach inom
stöd och matchning gör han det
han älskar, varje dag: att hjälpa
människor komma ett steg när
mare arbetsmarknaden och ett
friare liv.
Från början hade han ett
liknande jobb hos en annan
aktör, som var tvungen att
ställa om delar av sin verk
samhet för drygt två år
sedan.
– Jag hade en otrolig tur.
Jag hade alltid velat jobba på
Folkuniversitetet som har
ett gott rykte som en mycket
seriös aktör. När jag behövde
ett nytt jobb behövde Folku
niversitetet en ny coach till
stöd och matchning – och
jag fick jobbet, säger Maher.

Tillsammans med sina kol
legor, Tisse Lindbladh och
Anna Nyberg, går jobbet ut på
att skapa förutsättningar för
deltagarna att komma närma
re jobb, till exempel genom en
utbildning eller en praktik. De
erbjuder även språkstöd, studie-
och yrkesvägledning och före
läsningar.
TEAMETS ARBETE GER resultat.
Under det senaste året har
insatserna bidragit till att 70
personer har fått jobb eller
börjat en utbildning. Dessut
om har stöd och matchning i
Kristianstad fått tre stjärnor
av fyra i Arbetsförmedlingens
klassificering.
Maher är ansiktet utåt mot
näringslivet. En del av hans
arbetsuppgifter består av
att bygga nätverk med olika
arbetsgivare, och att matcha

deltagarna med dessa.
Deltagarna har alla olika
förutsättningar och utbild
ningsnivå. En majoritet av
dem kommer från Mellanös
tern. Det innebär att Maher
har stort fokus på att hjälpa
deltagarna att validera sina
utbildningar från hemlandet.
– Jag älskar mitt jobb
då jag älskar att träffa nya
människor och att bidra till att
förbättra livet för andra. Jag
kom själv hit från Irak 2009.
Jag vet hur det är att vara ny
i Sverige. Det är klart jag gör
vad jag kan för att ge tillbaka
till samhället, berättar Maher.

HAN MINNS NÄR han träffade ett
äkta par som bägge var gan
ska deprimerade över att vara
arbetslösa.
– Men vi lyckades! Genom
stöd och matchning fick de bäg
ge jobb och därmed ett friare liv.
Du möter dagligen människor
som kämpar för ett jobb i sitt
nya land. Vad kan vi göra bättre
för att bryta utanförskapet?
– Fler företag måste våga
ta möjligheten att ta emot
deltagare från andra kulturer.
Det finns fantastiska kom
petenser, och vi på stöd och
matchning kämpar med att
alltid matcha rätt. Det är
viktigt att vara noggrann.
Om vi lyckas med en match
ning etablerar vi en värdefull
kontakt för framtiden.

STÖD OCH MATCHNING
För den som behöver ett intensivt och anpassat stöd vid jobbsö
kande finns stöd och matchning. Deltagarna ges individuellt stöd
som bidrar till att snabbare hitta jobb eller inleda studier.
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MAHERS SÄTT ATT coacha går ut
på att se individen och att
anpassa kommunikationen
efter hens förutsättningar och
motivation.
– Det gäller att coacha indi
viden smart. När man har
med vuxna människor att
göra kan man inte säga ”du
måste göra så och du måste
göra så”. Jag tror på att vara
ödmjuk och att lära känna
personen, säger Maher.

Folkuniversitetet

Studiecirklar och öppna
kurser

Folkbildning
och öppna kurser

VÅRA VERKSAMHETER
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• Öppet utbud
• Samarbeten med föreningar
och grupper
• Inom en mängd ämnen:
	Språk / Konsthantverk / Kommu
nikation och skrivande / Kultur
och samhälle / Konst / IT och
teknik / Arbetsliv, projektledning
och HR / Hälsa och friskvård /
Dans, teater och musik / Foto och
film / Ekonomi och marknadsföring /
Miljö och natur

Våra verksamheter
Verksamhet för personer
med funktionsnedsättning

Ny i Sverige

• Dans för Parkinson, neurodans

• Etableringskurser

• Funkis

• Korta vägen

• Koncensus

• Validering av kunskaper

• KRITA

• Sfi

• Shared reading

• Svenska för asylsökande
• Yrkes-sfi

Integration
och arbetsliv

Vuxenutbildning
och arbetsinriktat
• Arbetsträning och rehab
• Komvux
• Omställning
	- Aventus

Arbetslivsinriktade
kurser

Personalutbildning
och företagsutbildningar
• Bland annat Företagsuniversitetet

• Stöd och matchning
• Yrkes- och studieförberedande moduler

Kulturarrangemang
• Bland annat dansföreställningar, foto
utställningar och musikevenemang

Föreläsningar
• Bland annat Forskarföreläsningar
- Kunskapsklubben
- Framtidsakademien
- Forskar-AW

Diplomutbildningar
och utbildningslinjer

Internationella avdelningar
• Spanien (Barcelona och Malaga)
• Frankrike (Aix-en-Provence)

Internationellt
Språkkurser i andra länder

Skolor
Folkhögskolor
• Braheskolan, Visingsö
• Skarpnäcks folkhögskola
• Sundbybergs folkhögskola
• Södra Stockholms folkhögskola
• Södra folkhögskolan i Helsing
borg (filial till Södra Stockholms
folkhögskola)

• Musikinstrumentakademien
• Tibro Hantverksakademi

Montessorieföroch grundskolor
• Äpplet
• Fridhem
• Regnbågen

• Chile (Santiago)
• Estland (Tartu)
• Storbritannien (Brighton - Loxdale Centre)

Språktester

Gymnasieskolor
• Einar Hansengymnasiet

Konst- och kultur
utbildningar/estetiska skolor

• Folkuniversitetets gymnasium
i Trollhättan

• Balettakademien

• Internationella gymnasiet Uppsala

• Animationsakademien

• Johannes Hedberggymnasiet

• Arkitekturskolan STHLM

• Kungstensgymnasiet

• Art College

• Cultusgymnasiet i Uppsala

• Fotoskolan STHLM

• Skrivarakademin

• Gotlands tonsättarskola

Yh-utbildningar
• Ekonomi

Hantverksskolor

• Tyskland (Düsseldorf)

• Teknik
• Hälsa
• IT
• Kultur
• Miljö
• Samhälle
• Säkerhet
• Transport

• Konstskolan
• KV Konstskola
• Lunds Konst/Designskola
• Modeskolan STHLM
• Skara Skolscen
• Vadstena Sång- och pianoakademi
• Konstskolan Linnéa
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Internationella projekt

Bild?

Noterat
Bok som tacklar
de globala klimathoten

NOTERAT
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Ska mänskligheten avvärja de globala klimat- och
miljöhoten krävs snabba och långtgående föränd
ringar av samhället på global nivå. Det räcker inte
med klimatsmarta lösningar utan situationen kräver
en ny politik för klimat, miljö och fördelning av resur
ser. Det menar Emin Tengström i en bok som Folkuni
versitetets Akademiska Press gav ut under 2019.
”Det viktigaste steget mänskligheten kan ta är en
ökad medvetenhet om problemet, utan att drabbas av
panik”, säger författaren Emin Tengström i ett press
meddelande från förlaget.
Boken De globala klimat- och miljöhoten – kan de
avvärjas? ger ett framtidsperspektiv förankrat i den
senaste forskningen, och vill stimulera till eget tänk
ande och konstruktiv debatt.
Emin Tengström har varit professor i humanekologi
vid Chalmers, Göteborgs universitet och Aalborgs uni
versitet.

Grattis Balettakademien Umeå!
I en föreställning med danser från 1970-talet
och följande decennier fram till och med idag
firade Balettakademien Umeå 50 år. Jubileet
ägde rum på Idunteatern i maj. Där hade man
skapat stiltypiska rum för de deltagande dan
sarna – nära 1 000 elever mellan sju och 8o år.

Språk och samhälle i Avesta
Folkuniversitetet
samarbetar med
Internationella
föreningen i Aves
ta, IFA. Dit kom
mer asylsökande
och nysvenskar
med uppehållstill
stånd för att lära sig
svenska och studera
samhällskunskap.
På kvällarna arran
geras föreläsningar.
”Språket är
inte bara ord och
meningar utan
mycket mer än så.
Det öppnar en helt
ny värld”, säger
deltagaren Abdull
Baseer.

”Syftet är
att alla får
komma till
tals, känna
sig sedda
och hörda.”
Belinda Hirvonen, verksamhets
utvecklare på Folkuniversitetet som
tillsammans med Kristina Carling
tagit fram en utbildning i demokratis
ka arbetsmetoder för föreningslivet,
samt en riktad inkluderande styrel
seutbildning för Sveriges förenade
studentkårers styrelse.

Gilla! Dela!
Cirkelledare
i arabiska
får pris
George Nehme, cir
kelledare i arabiska
på Folkuniversite
tet, har fått ta emot
Stockholms stads
folkbildnings
stipendium i Stads
huset, med följande
motivering:
”George har på ett
utomordentligt sätt
spridit kunskap om
det arabiska språ
ket, dess kultur och
traditioner. George
är en sann folk
bildare som i 20 år
motiverat och entu
siasmerat sina del
tagare och förmed
lat glädjen att lära
sig något nytt.”

Världen växer med delad kun
skap. Även i sociala medier
kommunicerar Folkuniversite
tet med deltagare, samarbets
partner och omvärlden.
På vår hemsida och på
sociala medier har filmer om
hur vi förändrar publicerats
under året. De handlar bland
annat om Anders Larsson som
bytte karriär efter en kurs i
fotografi, tips för att hantera
stress, behovet av mänskli
ga möten, studiecirklar med
MÄN – män för jämställdhet,
och folkbildning i samspel
med Hammarby fotboll.
Följarstatistik år 2019 för
Folkuniversitetets
nationella
konton: 1 300
på Twitter, nära
5 000 på Face
book, och över
6 000 på LinkedIn.

Region öst
Gunnar
Danielsson

Studieförbundet Folkuniversitetet är bildat av de fem
stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala,
Göteborgs, Lunds och Umeå universitet. Kursverksam
heterna är stiftelser med respektive universitet och
studentkår samt Folkuniversitetsföreningen som stiftare.
Förbundskansliet leds av generalsekreterare Cecilia Palm. De fem
stiftelsernas rektorer samt generalsekreteraren samordnar gemen
samma frågor genom rektorernas arbetsutskott, au.

REGIONER/STIFTELSER
Öst

Mitt

Väst

Syd

Region mitt
Josef
Åhman

STIFTARE
Norr

Universitet
Studentkår

Rektors-au

Folkuniversitetsföreningen

Region väst
Stig-Olov
Blixt

Förbundsstyrelse

Region öst

Region syd

Kungstensgatan 45
Box 6901
102 39 Stockholm
Tel 08-789 42 00
direkt@folkuniversitetet.se

Skomakaregatan 8
Box 2116
220 02 Lund
Tel 046-19 77 00
info.lund@folkuniversitetet.se

Region mitt

Region norr

Bergsbrunnagatan 1
Box 386
753 23 Uppsala
Tel 018-68 00 00
info.uppsala@folkuniversitetet.se

Nygatan 43
903 33 Umeå
Tel 090-71 14 00
umea@folkuniversitetet.se

Region väst
Norra Allégatan 6
Box 2542
403 17 Göteborg
Tel 031-10 65 00
info.gbg@folkuniversitetet.se

Förbundskansli
Eriksbergsgatan 1a
Box 26152
100 41 Stockholm
Tel 08-679 29 50
info@folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet Stiftel
sen Kursverksamheten vid
Uppsala universitet
Styrelsens ordförande:
Professor Lars Bohlin
Rektor: Josef Åhman
Geografiskt område: Uppsala,
Västmanlands, Örebro, Dalarnas
och Gävleborgs län.

Folkuniversitetet Stiftel
sen Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet
Styrelsens ordförande:
Professor Martin Bergö
Rektor: Stig-Olov Blixt
Geografiskt område: Västra
G ötalands, Värmlands samt delar
av Hallands län.

Region syd
Annika
Dolk

Folkuniversitetet Stiftel
sen Kursverksamheten vid
Lunds universitet
Styrelsens ordförande:
Professor Lynn Åkesson
Rektor: Annika Dolk
Geografiskt område: Skåne,
Blekinge, Kalmar, Kronobergs
samt delar av Hallands län.

Region norr
Martin
Höög

Folkuniversitetet Stiftel
sen Kursverksamheten vid
Umeå universitet
Styrelsens ordförande:
Professor Heidi Hansson
Tf rektor: Martin Höög
Geografiskt område: Norrbottens,
Västerbottens, Västernorrlands
och Jämtlands län.

23
ORGANISATION

Organisation

Folkuniversitetet Stiftel
sen Kursverksamheten vid
Stockholms universitet
Styrelsens ordförande:
Professor Lars Bergström
Rektor: Gunnar Danielsson
Geografiskt område: Stockholms,
Södermanlands, Östergötlands,
Jönköpings och Gotlands län.

När ledamöterna i Folkuniversitetets styrelse får frågan om hur
de upplever uppdraget blandas ord som utmanande och ansvars
fullt med roligt och stimulerande. De uttrycker att det är ett
meningsfullt och utvecklande uppdrag.
Ledamöterna i Folkuniversitetets styrelse har olika bakgrund
men samhällsengagemanget gemensamt. Det samma gäller rektorerna för
Folkuniversitetets fem stiftelser som är ständigt adjungerade till styrelsen.
Samtligas kunskap och erfarenhet kommer till nytta i de strategiska valen för
studieförbundet som styrelsen gör.
Under 2019 ersattes Anna Maria Koziomtzis av Sara Stendahl och i februari
2020 ersattes Lars-Erik Edlund av Lars Nordlander.
Här ger styrelseledamöterna en presentation av sin forskning.
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Sverker Sörlin,
ordförande
Professor i miljö
historia vid KTH
”Min forskning
handlar om miljö och klimat som his
toriska och samtida problemfält. En
del av min forskning är vetenskaps
historisk, med inriktning mot områden
som glaciologi och meteorologi, annan
är inriktad på miljöns och klimatets
politik. Jag är också mycket engagerad
i den humanistiska kunskapens bety
delse för vetenskap och miljö, det som
kallas Environmental Humanites. ”

”Ett meningsfullt
och utvecklande
uppdrag”
Lars Bergström
Professor i teoretisk
fysik vid Stockholms universitet
”Min forskning
handlar om läran om det allra största
i universum – kosmologi, samt hur det
hänger ihop med läran om det allra
minsta – partikelfysik. Jag försöker
förstå den mystiska mörka materia
som tycks dominera i kosmos. På sista
tiden har jag intresserat mig för miljö-
och energifrågor i anslutning till min
verksamhet i Kungliga Vetenskaps
akademien, där jag är förste vice preses.”

Martin Bergö
Professor i molekylär medicin vid
Göteborgs universitet
”Jag är med och gör
nyfikenhetsdriven grundforskning
inom cancer, inflammation och åld
rande. Mest spännande just nu är
studier om hur antioxidanter i kos
ten kan öka tillväxt och spridning
av lungcancertumörer och malignt
melanom.”

Lars Bohlin
Professor emeritus
i farmakognosi vid
Uppsala universitet
”Min forskning har
varit inriktad mot upptäckt av nya
farmakologiskt aktiva molekyler från
växter och djur. Med hjälp av kemiska
och biologiska metoder har samband
mellan struktur och biologisk effekt
studerats med potential i läkemedels
utveckling.”

Heidi Hansson
Professor i engelsk
litteratur vid Umeå
universitet
”Min forskning är
inriktad på två sinsemellan ganska
olika områden. Dels arbetar jag med
irländsk litteratur, framför allt kvinn
liga författarskap från artonhundra
talets senare del, dels arbetar jag med
olika kulturella uttryck för arktiska
och nordliga fenomen. För det mesta
hålls jag på artonhundratalet och det
tidiga nittonhundratalet.”

Karin Helander
Professor i teater
vetenskap vid Stockholms universitet
”Min forskning har
främst handlat om svensk scenkonst
(särskilt teater och opera) under
1900-talet och samtida scenkonst,
föreställningsanalys, barn- och ung
domsteater och skådespelarkonst.
Jag har ofta arbetat i skärnings
punkten mellan teori och praktik.
Jag är ständig sekreterare i Kungliga
Vitterhetsakademien.”

Lars Nordlander
Fil. dr, personalchef vid Umeå
universitet
”Jag är personalchef
sedan januari 2016 och innan dess
var jag prefekt vid institutionen för
socialt arbete, Umeå universitet. Den
forskning jag tidigare ägnade mig åt
var hur kunskap används i praktiskt
socialt arbete. Jag rörde mig i gräns
landet mellan tyst kunskap och till
ägnad/inlärd kunskap.”

Kerstin Rydbeck
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid
Uppsala universitet
”Min forskning fokuserar på läs
vanor, framförallt på socialt läsan
de, kopplat till folkbildning och folk
bibliotek. Både med fokus på nutida
verksamhet och ur ett historiskt per
spektiv. Jag har också skrivit en del
mer allmänt om folkbildningshisto
rien ur ett genusperspektiv.”

Sara Stendahl
Professor i offentlig
rätt vid Göteborgs
universitet
”Jag studerar regle
ringen av social trygghet i rättslig
teori och praktik. I fokus har varit
de sociala försäkringarna som sjuk
försäkring och arbetslöshetsförsäk
ring, men jag berör också rätten till
utbildning, bostad, vård med mera.
Återkommande teman är social rätt
visa och legitimitet.”

Bengt Söderström
Professor emeritus i
mikrobiologisk
ekologi vid Lunds
universitet
”Jag har forskat om hur symbiosen
mellan svampar och växter, mykorr
hiza, fungerar. Speciellt har jag stud
erat svamparna – hur de växer i mar
ken, och hur näringsöverföringen
mellan symbiosparterna går till. Det
ta är av intresse i en tid när biopro
duktionen riskerar hämmas av global
näringsbrist och en drastiskt föränd
rad klimatsituation utvecklas.”

Lynn Åkesson
Professor i etnologi vid Lunds
universitet
”Jag är verksam
hetsledare för LU Futura vid Lunds
universitet. Vi arbetar med fram
tidsfrågor med sikte bland annat på
arbetsliv, klimat och lärande. Min
egen forskning har de senaste åren
handlat om avfall och avfallshante
ring ur ett kulturvetenskapligt per
spektiv. Givetvis i tätt samarbete med
andra vetenskapliga discipliner.”

Cecilia Palm,
Generalsekreterare
Folkuniversitetet
”Jag började på
Folkuniversitetet 1972
och har haft många olika tjänster
sedan dess: rektor för Internationella
skolornas språkinstitut i Aix-en-Pro
vence, IT-chef och stiftelserektor för
Folkuniversitetet region Öst under
åren 2004 – 2014. Sedan 2015 är jag
Folkuniversitetets generalsekreterare.”
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Ylva Engström,
Folkuniversitetsföreningen
Professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
”Min forskning rör dels utveck
lingsbiologi och hur det genetiska
materialet, arvsmassan, används för
att skapa celler, vävnader och organ
med olika funktion, dels det medföd
da immunförsvaret och hur det akti
veras och skyddar mot bakterieinfek
tioner. För dessa studier använder vi
bananflugan som modellorganism.”

Folkbildning
med Folkuniversitetet 2019
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Folkuniversitetet arrangerar folkbild
ning i hela landet. På nationell nivå
finns Folkuniversitetets förbundskansli
och Folkuniversitetets serviceaktiebolag
FSAB som sköter drift och utveckling av
våra IT-system.

Kvalitet och intern utveckling
God kvalitet och positiv miljöpåverkan är viktigt för
Folkuniversitetet. Därför är stiftelserna och för
bundskansliet kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015,
miljöcertifierade alternativt miljödiplomerade.
Hos oss har alla medarbetare en viktig roll. Vi har
en mångfaldspolicy för anställda inom Folkuniversi
tetet och för Folkuniversitetets styrelser. Vi har natio
nella utvecklingsgrupper inom många områden. Varje
år genomförs en konferens för alla chefer på Brahe
skolan på Visingsö, dit även systerorganisationerna i
Norge, Danmark och Finland bjuds in.

Ekonomi
För 2019 erhöll studieförbundet Folkuniversitetet 119
537 400 kronor i ordinarie statsbidrag från Folkbild
ningsrådet, varav 100 773 300 kronor förmedlades till
Folkuniversitetets lokalavdelningar.
Vi erhöll även riktade bidrag för särskilda insatser
för asylsökande och för uppsökande och motiverande
verksamhet för utländska kvinnor. Projektmedel för
satsningar på mänskliga rättigheter beviljades Regi
on mitt och Region öst/Skarpnäcks folkhögskola.

Folkuniversitetsföreningen har bidragit med ett bety
dande stöd till föreläsningsverksamheten i regionerna,
och utöver det lämnat bidrag till internutbildning.
Folkuniversitetets årsredovisning för räkenskaps
året 1 januari – 31 december 2019 har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings
nämndens allmänna råd (K3).
Studieförbundet Folkuniversitetet är bildat av fem
stiftelser. Det är Kursverksamheten vid Stockholms,
Uppsala, Göteborgs, Lunds och Umeå universitet.
De har egen verksamhetsberättelse och redovisning
av ekonomi.

De fyra syftena
Folkuniversitetet är ett studieförbund och för folk
bildningsverksamheten får vi statsbidrag. Statens
syfte med anslaget är att:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och
utveckla demokratin,
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald
människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja
bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktig
heten i kulturlivet.

Samarbeten och medlemskap
Genom samarbeten kan vi göra mer. Under året
var Folkuniversitetet fortsatt medlem i Vetenskap
& Allmänhet, Studieförbunden i samverkan och
de internationella nätverken ICC och EALTA för
språk och språktestning samt EUCEN och EDEN
för distansutbildningar och livslångt lärande. Vi
har samarbete på nationell nivå med Senior- och
pensionärsuniversitetet, Sveriges Förenade Student
kårer, Riksorganisationen Hem och Samhälle samt
”Trygga din ekonomiska framtid” tillsammans med
Finansinspektionen.

Studiecirklar 2019
Deltagare

Studietimmar

Antal arr

Allmän inriktning

734

6 405

104

Pedagogik och ledarutbildning

160

1 121

18

Humaniora, språk och konst

81 326

505 680

11 096

Samhälls- och beteendevetenskap,
juridik, handel, administration

7 946

79 858

1 241

Naturvetenskap, matematik och data

1 788

8 385

226

Teknik

817

6 805

119

Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

541

3 135

77

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

253

2 266

40

4 469

42 873

724

Övriga ämnen

82

949

14

TOTALT
varav kvinnor

98 116
63 398

657 477

13 702

Program
antal

Deltagare
(publik)

Föreläsningar

11 358

482 769

Sång och musik

6 569

440 140

Dramatisk framställning

4 772

203 397

Film/foto/bild

2 502

164 641

539

77 348

1 273

208 133

Litteratur

140

5 718

Konst/konsthantverk

437

33 631

1 971

56 759

29 561

1 672 536

Tjänster

Kulturprogram 2019

Dans
Utställningar

Tvärkulturellt
TOTALT

Kommuner med verksamhet

Annan folkbildningsverksamhet 2019
Arrangemang

5 036

Studietimmar

117 385

Folkuniversitetet har verksamhet i 223
av Sveriges 290 kommuner.
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Huvudämnesgrupp 2019

Kunskap förändrar
Folkuniversitetet utvecklar människor genom kunskap
och skapande. Vi är verksamma inom många områ
den och alla kan utvecklas hos oss oavsett om man
vill byta karriär eller utveckla sin konstnärliga ådra.
Vi är en obunden organisation utan vinstintressen.
Genom utbildning hjälper vi våra deltagare att växa
som människor; alltid personligt, ibland också karriär
mässigt. Vi gör det genom att inspirera, förstå och ha
förtroende för deras egna drivkrafter att lära sig.
folkuniversitetet.se

