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Verksamhetsinriktning för 2014-2015
Uppsala Läns Bildningsförbund (ULB) är folkbildningens gemensamma mötesplats i Uppsala
län. Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och
utvecklingsarbete. Medlemmar är för närvarande studieförbund, folkhögskolor och
länsbibliotek. ULB har funktionen av regional kunskaps- och kommunikationscentral för
länets folkbildningsorganisationer.
Folkbildning och dess roll i samhället
Demokrati
En stor del av folkbildningsarbetet genomförs i nära samverkan med en mängd folkrörelser
och andra organisationer med skilda inriktningar och som antingen är medlemmar i
studieförbund eller huvudmän för folkhögskolor. Folkbildningens nära koppling till
civilsamhällets föreningar och nätverk är en styrka. Den ger verktyg för demokratiutveckling
och bidrar till att människor tar initiativ till att påverka samhället. De samlade effekterna är
stora, dels för enskilda personer, dels för föreningslivet och samhället på lokal, regional och
nationell nivå.
Kultur
Folkbildningens alla organisationer utgör viktiga aktörer för att bredda intresset för kultur och
för att öka människors delaktighet. Kulturarvet värnas och förs vidare och här erbjuds
människor möjligheter till eget skapande. Kulturupplevelser är viktiga för alla oavsett var man
bor och genom folkbildningen kommer även arbetstillfällen för kulturarbetare av många slag,
amatörer såväl som professionella.
Folkhälsa
Utanförskap och låg utbildningsnivå innebär hälsorisker. Folkbildningen når och aktiverar
många människor och kan därför göra betydande insatser för folkhälsan. Den ger människor
med olika bakgrunder och erfarenheter möjlighet att mötas, att känna delaktighet, uppleva och
utöva kultur, förkovra och bilda sig. Tillfredsställelsen av dessa behov är viktiga för
människors mentala och fysiska hälsa.

Uppsala Läns Bildningsförbunds huvuduppgifter




Stärka förutsättningarna för ett kvalitativt och framgångsrikt
folkbildningsarbete
Skapa respekt och tillit för det demokrati-, kultur- och folkhälsoarbete som
en aktiv folkbildning innebär och bidrar med i samhället
Göra folkbildningen synlig och tydlig genom att föra ut dess resultat

Uppsala Läns Bildningsförbunds funktioner och arbetsformer
ULB mötesplatsen
Uppsala läns folkbildningsorganisationer har en enda mötesplats, nämligen i sin
samverkansorganisation Uppsala Läns Bildningsförbund (ULB). Här och endast här skapas i
samarbete möjligheter att gemensamt utveckla och stärka folkbildningen.
Folkbildningens gemensamma krafter är fruktbara och skapar mervärde i arbetet, tack vare
bredden, variationerna och de skilda kompetenserna. Genom samarbete och samverkan ska vi
arbeta med kvalitetsutveckling av folkbildningsverksamheten. Vi ska ha ett samordnat och
utvidgat etikarbete, som utvecklas genom både interna och externa kollegiala diskussioner.
Via ULB finns även en gemensam direktkoppling till centralt etikarbete inom
Folkbildningsförbundet. Av vikt är även att ha en gemensam plats för vår interna
kommunikation, vilken via mötesplatsen ULB går i alla led i organisationerna, lokalt,
regionalt och centralt.
ULB och omvärldskontakterna
ULB arbetar för ett framgångsrikt folkbildningsarbete i länet. För att utveckla arbetsmetoder
och arbetsinnehåll är det viktigt att gemensam bevaka och informera om bidragsgivarnas och
omvärldens syn på folk-bildningen samt även att gemensamt ta sig an de utmaningar som hela
tiden uppstår. Arbetet skall vara strukturerat och kräver kompetens, närvaro och ekonomiska
förutsättningar.

I arbetet samverkar ULB:s kansli, arbetsutskott och styrelse. ULB deltar även i andra
mötesplatser för t ex kultur och andra samhällsfrågor.

