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Kunskap, gemenskap och  
aktivitet är viktiga beståndsdelar i 

varje människas liv.

Vi i Studieförbunden tror att  
Enköping blir en mer spännande 
och rikare kommun om det finns 
tillfällen att mötas, uppleva kultur 

och lära nytt.

 På de här sidorna vill vi  
berätta om vad Studieförbunden 
har gjort i Enköping under 2014 
och vad vår verksamhet betyder 

för deltagarna.

Surfplatta – grundutbildning
ABF kommer att utöka sin digitala verksamhet och 
arrangera fler grundutbildningar i hur en surfplatta 
fungerar.  

Villa Rom – den nya mötesplatsen 
Medborgarskolan kommer i samarbete med Enköping 
Hyresbostäder att utforma en möteplats där kultur- 
föreningen, Invandrare i samhället ska bedriva cirklar i 
bland annat data, läxhjälp, matlagning, svenska och  
sömnad. Mötesplatsen är tillgänglig för de boende i om-
rådet och förutom att träffa nya vänner och människor, 
kommer det finnas möjlighet för var och en att utvecklas 
och lära sig av och med andra. Samarbetet kommer att 
fortlöpa och utvecklas ytterligare under 2016. 

ScorX
Sensus vidareutvecklar ScorX-spelaren, ett nätbaserat 
verktyg som ger körsångaren möjlighet att öva på sin 
körstämma hemma framför datorn. Under året kommer 
fler repertoarer att bli tillgängliga via ScorX. 

Främja lärande genom hiphop 
Studieförbundet Vuxenskolans nationella projekt Unity 
vänder sig till ungdomar i socialt utsatta områden. Med 
folkbildningens metoder ska de ges möjlighet att komma 
in i förenings- och samhällslivet. Inom Unity används 
hiphopkulturens fyra element: rap, DJ, breaking och 
 graffiti för att locka ungdomarna till positivt skapande. 

Läsfrämjande verksamhet 
Studiefrämjandets pågående samarbete med Litteratur-
centrum i Uppsala och Enköpings museum, kommer att 
fortsätta under 2015 med författarbesök och möjlighet att 
gå på olika visningar på museet.

LÄS OM VÅRA PLANER 
FÖR 2015 OCH FRAMÅT



HAR DET NÅGON
BETYDELSE..?
Vad har Studieförbundens verksam-
het för effekter för enskilda människor, 
 kommunen och för samhället i stort? 
Här är ett par röster från Enköping samt 
några fakta om vad deltagarna får ut av 
studiecirklarna.

Våra verksamhetsformer – några fakta:  
 
Studieförbunden anordnar studiecirklar, kulturprogram 
och den friare verksamhetsformen annan folkbildning. 
Det är för dessa tre verksamheter som statsbidrag utgår.  
• Studiecirkeln är en liten grupp som möts för att lära.       
En del  studiecirklar annonseras ut till allmänheten, 
andra startas på  initiativ av människor själva. Många 
cirklar genomförs i samarbete med det lokala förenings-
livet.
• Kulturprogram är offentliga arrangemang av olika slag 
–  föreläsningar, föreställningar och utställningar.
• Annan folkbildningsverksamhet är en friare form av 
folkbildning, bland annat för deltagare under 13 år. 
Utöver statsbidragsberättigad folkbildning bedriver  
studieförbunden annan verksamhet inom utbildnings- 
och  kulturområdet. 

STUDIEFÖRBUNDENS
VERKSAMHET I  
ENKÖPING 2014

  Var åttonde Enköpingsbo i cirkel
Förra året deltog drygt 2 700 enskilda personer i  
studiecirklar. Det betyder att omkring var åttonde  
Enköpingsbo från 13 år, deltog i minst en cirkel.

  Många cirklar och deltagare
Totalt anordnades 884 studiecirklar under 2014. Många 
deltar i flera studiecirklar under ett år. Totalt var antalet 
cirkeldeltagare 6 025. 

  Konst och media populärast
Studiecirklar i ämneskategorin konst och media har flest 
antal  arrangemang. Totalt studerades 73 olika ämnen i 
studiecirklarna, bland annat föreningsverksamhet,  
hälso- och sjukvård, kemi, måleri och statsvetenskap.

     Mer än fyra kulturprogram   
 om  dagen

Under 2014 anordnade studieförbunden 1 687  
kulturprogram i Enköping – mer än fyra om dagen hela 
året om. Av dem var 561 sång- och musikprogram,  
514 utställningar och 570 föreläsningar. Dessa  
arrangemang hade tillsammans nästan 72 000 besökare.

KORTA FAKTA I SIFFROR

Joakim Stålåker, projektledare, Från Idé Till 
Succé, säger: 
”Fokus ligger på att unga ska få påverka sin egen 
fritid. Om initiativet och idéerna  kommer från 
ungdomarna själva, då kan det hända saker.”

Anna-Maj Sundmark, deltagare i studie-
cirkel i knyppling, Studieförbundet Sensus, 
svarar:
– Vad är det bästa med cirkeln? 
”Genom det gemensamma intresset så blir man 
naturligtvis mer och mer bekant med de övriga 
 deltagarna vart efter några terminer går, vilket 
är trevligt och det är en skön avkoppling att 
knyppla.”

PRO-kören  
Västanvind, 
uppträder på 
träffpunkten 
Café Malin, 
som Bilda 
 samarbetar 
med.  
Fotograf: Lars 
Lindkvist.

Fakta om Studieförbunden: 
 
• Tio Studieförbund får del av statsanslaget till folk -     
   bildningen. 
• Studieförbunden har olika profil och inriktning.
• De flesta Studieförbund har nära kopplingar till  
   ideella organisationer och folkrörelser.

Vad händer i studiecirkeln? 
 
Påstående   Andel (%) som  
   instämmer ”helt”,    
   ”till stordel” eller ”delvis”.   
 
Har cirkeln förbättrat dina
kunskaper och/eller färdigheter   90

Jag har använt mina nya kunskaper och 
färdigheter från studiecirkeln i privatlivet  75 

Genom cirkeln har jag...
...blivit säkrare som person   64
...blivit bättre på att lyssna på andra  40
...känt ökad trivsel och ökat välmående  90
 
Cirkeln har...
...påverkat min kreativitet   61
...gett mig inspiration att fortsätta
studera ämnet    60

Källa: Cirkeldeltagare efter 65 – livskvalitet och aktivt med-
borgarskap. (Folkbildningsrådet, 2014). Cirka 1 500 personer 
i åldern 65+ har svarat på frågorna.
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NÅGRA FLER SAKER SOM VI GJORT I ENKÖPING UNDER 2014:

DETTA HAR HÄNT
Vi finns i Enköping, varje dag året runt. Med studiecirklar, kurser,

föreläsningar, kulturprogram och mycket annat. Här är några exempel.
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Förklädd Gud – stor konsertsatsning 
Under ledning av musiker i Fjärdhundra försam-
ling – körer, solister och orkestrar – framfördes verket,  
Förklädd Gud skrivet av Lars-Erik Larsson. Under  
repetitionen av verket fick körsångarna ta del av  
Sensus nya plattform ScorX-spelaren, ett nätbaserat verk-
tyg där du kan öva på din stämma hemma framför datorn.  
Verktyget har använts med stor framgång av körsångarna.

Från Idé Till Succé – ungas engage-
mang och delaktighet i samhället
Studieförbundet Vuxenskolan har tillsammans med ung-
domsorganisationen Vi Unga samt kommunens En-
het Barn och unga, startat upp projektet Från Idé till 
Succé. Syftet med projektet är att främja arrangörs- och 
ledarskap hos unga samt att inspirera till engagemang 
inom föreningslivet. Projektet har varit framgångsrikt 
– på sju månader har sex nya föreningar startats upp i 
 kommunen – från foto- och skateboardföreningar till 
mentorskapsprogram. Totalt har mer än 200 unga  blivit 
medlemmar i nystartade föreningar. Myndigheten för 
Ungdoms- och civilsamhällesfrågor stödjer  projektet 
och har lyft det som ett nationellt exempel på hur unga 
kan engagera sig och bli mer delaktiga i samhället.  

Läsfrämjande berättarkvällar
För att främja läsandet i kommunen har Studiefräm-
jandet tillsammans med Enköpings museum, bjudit in  
författare till sju berättarkvällar som hållits en gång per 
termin. Lokala såväl som författare som verkar utanför 
kommunen har deltagit. Under dessa kvällar har det även 
bjudits på musikunderhållning. Arrangemanget genom-
förs tillsammans med Litteraturcentrum i Uppsala län

och Studiefrämjandet med stöd av landstinget och  
kulturrådet.  

Digital delaktighet för 65+
I samarbete med Anhörigcentrum Villa Sandgatan i  
Enköping, en mötesplats för anhöriga som vårdar  
eller har omsorg om en närstående, arrangerade NBV 
en studiecirkel i hur en surfplatta kan vara till hjälp i  
vardagen. Målet efter avslutad cirkel var att 
deltagarna skulle känna sig bekväma i att  
använda en surfplatta för sina vardagliga bestyr.  

ABF har en mobil datastudio med både bärbara  
datorer och surfplattor. Här arrangeras datakurser  
kontinuerligt runt om i kommunen, tillsammans med 
ABF:s medlemsorganisationer. Målet är i första hand 
att deltagarna ska känna sig bekväma i hanteringen av 
grundläggande funktioner, såsom hanteringen av ett 
e-post konto och att utföra bankärenden via internet.

De glömda barnen
Hundratals åhörare samlades för att få kunskap och  
kännedom om var, en kan vända sig för att upp- 
märk samma de glömda barnen – barn som växer upp 
i familjer där alkohol, droger eller våld ingår i vardagen.  
Föreläsningen som anordnades av NBV, arrangerades i  
samarbete med Maia-projektet. Projektet har 
även hållit i kursen Vettig Vuxen om positivt 
 föräldraskap och Hoppet-grupper som är en stödverk- 
samhet för barn och ungdomar. Aktörerna bakom 
Maia är IOGT-NTO, Junis, NBV och Svenska Kyrkan 
samt socialförvaltningen och skolor från kommunen.

Studiecirkel i körkortsteori för människor med annat modersmål än svenska • Stöd till musikverksamheten i Svenska 
kyrkan • Cirklar i språk, hantverk, foto, jägarexamen, viltspår och navigation till sjöss • Utbildningsdagar om barnets rätt, 
Barnkonventionen och hur en barnkonsekvensanalys genomförs • Nya och utökade verksamhetslokaler i centrala Enköping 
möjliggör mer verksamhet och fler möten • Fortbildning i sångteknik för körledare • Kultur i vården – Kulturella aktivi-
teter och kulturprogram för äldre på äldreboenden, träffpunkter och omvårdnadsboenden • Medlemsförening i vävning 
firade 30 år • Seminarium om psykisk ohälsa, ätstörning och självskadebeteende.  


