Verksamhetsformer

Hur vet jag vilken verksamhetsform det är ? Och annat jag bör tänka på.

Verksamhetsform

Studiecirkel

Annan folkbildningsverksamhet

Kulturprogram

En bra arrangemangsrubrik
besvarar frågan:

Vad lärde ni er?

Vad lärde ni er?

Vad framfördes inför
publik?

Allmänt

Frivilligt

Frivilligt

Deltagarinflytande

Deltagarinflytande

Reflektionstid

Reflektionstid

Godkänd plan

Godkänd plan

Godkänd ledare

Godkänd ledare

Personnummer krävs för att
räknas som deltagare

Personnummer krävs för att
räknas som deltagare

Föreläsning, teater,
sång, musik, dans,
dramatiskframställning,
filmvisning, utställning.
Det finns en publik
och ska inbjuda till
delaktighet, upplevelse
och eftertanke.

Antal deltagare

Max. 20 inkl. ledare
Min. 3 inkl. ledare
(Optimal storlek 3–11)

Min. 3 inkl. ledare

Minst 5 st. i publiken

Deltagarnas ålder

13 år och uppåt

6 år och uppåt

13 år och uppåt

Min antal träffar

3 träffar under minst en
10-dagars period

1 träff

Max antal träffar

3 träffar per vecka

Min. tid

9 studietimmar under ett
kalenderår

1 studietimme under ett
kalenderår

Max. tid

4 timmar per träff
40 veckor per år

480 timmar/grupp/år

Godkänd deltagare

Närvara minst 3 gånger,
varav minst en (gång) vid de
första 3 (gångerna).

Närvara vid någon sammankomst

Övrigt

1 studietimme är 45 min.

Annat viktigt

Det är antalet rapporterade
studietimmar som avgör hur
mycket stöd som kan
erhållas.

Kunskap förändrar

Varje studietimme är värd
hälften så mycket som en timme
i en studiecirkel

30 min. framför publiken

Villkor för en statsbidragsberättigad studiecirkel
•
•
•

Att ledaren är godkänd och har fått en introduktionsutbildning av studieförbundet.
Att det finns en dokumentation av studiecirkelns planering och det studiematerial
som används. Dokumentationen kan vara en studieplan, en av gruppen utarbetad
arbetsplan, en processbeskrivning med mera.
Alla deltagare ska veta att de är deltagare i en studiecirkel och vilket studieförbund det
är som är anordnare.

Reglerna för folkbildningen är de samma för alla studieförbund. Vårt stöd till er finansieras med skattemedel via stat och kommun. Detta gör det extra viktigt att det inte missbrukas och vår verksamhet granskas varje år.

Statens syfte med stöd till folkbildningen
Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en
demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med
stöd till folkbildningen.
Statens syfte med stöd till folkbildningen är att
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället,
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

