Utbildningar för
ledare, deltagare &
föreningsaktiva
Halland 2021
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Ledarutveckling
Projektplanering
Arrangörsutbildning
Ekonomi
Marknadsföring
m.m.

Vad kan vi göra för er?
I denna katalog presenterar vi de utbildningar vi erbjuder till er som är
ledare eller föreningsaktiva inom Studiefrämjandet i Halland.

Om ni har önskemål eller förslag på ytterligare utbildningar, hör av er till er
kontaktperson på Studiefrämjandet.

Vill ni ha hjälp med att utveckla er
verksamhet?
Vi hjälper föreningar och styrelser som samarbetar med
Studiefrämjandet Halland att arbeta på ett sätt som fungerar
bra för dem. Det kan gå till på olika sätt och vi kallar det för
”föreningsutveckling”.
Vi står också till förfogande när det gäller att planera de pedagogiska
uppläggen på era träffar och utbildningar. Presentera er idé för oss! Det
finns många fördelar med ett gott samarbete - era behov styr vårt utbud!
Tveka inte att kontakta oss - vi finns till för er! Läs mer om oss under
Halland på www.studieframjandet.se och följ oss i sociala medier!

Våra verksamhetsområden
Vi samverkar med föreningar inom
bland annat natur, miljö, klimat,
ornitologi, musik, arrangörskap,
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brädspel, figurspel, hantverk,
språkträning, hundar, fiske, jakt,
friluftsliv, teater och mycket annat.

Detta är Studiefrämjandet
Vi är ett av Sveriges största
studieförbund.
Vi har ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar,
kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet
är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund
som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till
tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige.
Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19
medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.
3 inriktning mot ökad kunskap om natur, djur,
Med en särskild
miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling.

Våra kontor och lokaler
Här hittar du oss!
www.studieframjandet.se
Följ oss på Facebook & Instagram

Våra musikhus:
Varberg
Musikhuset Arken
Birger Svenssons väg 28C
432 40 Varberg

Huvudkontor: Varberg
Bäckgatan 32
432 23 Varberg
0340 - 20 10 80
varberg@studieframjandet.se

Falkenberg
Musikhuset Smedjan
Varbergsvägen 41
311 36 Falkenberg

Kontor: Halmstad
Fredsgatan 2
302 46 Halmstad
035 - 202 08 80
halmstad@studieframjandet.se

Letar du replokal? Hör av dig till:
evelina.mattsson@studieframjandet.se eller
sofie.tedenstad@studieframjandet.se

Verksamhetslokal: Falkenberg
Peter Åbergs väg 1
0346 - 21 69 10

Praktisk info
Kostnader
Alla utbildningar är gratis
för samarbetspartners till
Studiefrämjandet Halland. I mån
av plats kan övriga delta mot en
kostnad (gäller för Hallands län).
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Intyg
Efter genomförd ledarutbildning får
du ett personligt intyg.
Fika & lunch
Vid heldagsarrangemang
ingår fika samt lunch. Vid
halvdagsarrangemang ingår fika.

Kalendarium

Våren		Utbildning		Ort		Sidan
Feb 9 & 16
Ekonomi		
Varberg		
11
Feb 10		Inkludering		Varberg		16
22 Mars		
Förenings/styrelseutb.
Hylte
7
8 Mars		Retorik			Varberg		13
April 10		
Ledarutveckling steg 1
Falkenberg
8
April 24		
Musikcirkelledarutveckling Halmstad
9
April 24		Naturguide		Varberg		18
Maj 11 & 18
Ledarutveckling steg 1
Halmstad
8
Hösten		
Sep 7		Marknadsföring		Halmstad
15
Sep 14		Excel			Varberg		12
Sep 23		Powerpoint		Varberg		14
Okt 5 & 12
Ledarutveckling steg 1
Laholm
8
Okt 23		Musikcirkelledarutveckling Varberg		9
Okt 26		Projektplanering		Varberg		19
Nov 14		
Ledarutveckling steg 2
Varberg		
8
Nov 20		Arrangörsskap		Varberg		17
Vid önskemål

Föreningsutveckling

Efter behov
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Anmälan
Anmälan till alla kurser görs på
www.studieframjandet.se/halland.
Kontakta oss vid frågor. OBS! Dessa
utbildningar vänder sig till aktiva i
våra medlemsorganisationer och
samarbetsorganisationer i Halland

samt våra cirkelledare. Information
om sista anmälningsdatum ser
du vid respektive kurs. Några
av utbildningarna kan behöva
omvandlas till att ske digitalt, se info
på nästa sida.
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Deltagande på
distans?

•
•
•
•

Det mesta går att anordna
på distans. Det gäller till
exempel styrelsemöten,
årsmöten, omröstningar,
kurser, livestreaming av
kulturevenemang, körsång och
mycket annat. Ta hjälp av oss!

Vi ställer om vid
behov
Många av utbildningarna i
katalogen går att omvandla
till distansutbildningar om det
skulle vara nödvändigt.

Vi erbjuder stöd med hur ni
genomför bland annat:
•

Omröstningar via VoteIT
Kurser i Learnify
Körsång via We Are Voice
M.m.

Håll dig uppdaterad på aktuell info
från oss!

Digitala möten via Zoom
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Föreningsutveckling
Förening- och styrelseutbildning
Har ni koll på vilket ansvar
styrelsen har, vilka roller
som finns i en styrelse,
föreningsspråket samt hur
den demokratiska processen
fungerar...?
Målgrupp:
Ledamöter i föreningsstyrelse i våra
samverkande föreningar som vill ha
goda, grundläggande kunskaper i
föreningsutveckling.
Innehåll:
Föreningens demokratiska
process, stadgar och enklare
föreningsjuridik. Styrelsens roll,
uppdrag och ansvar samt styrelsens
arbetsordning (styrelsemöte och
årsmöte). Grundläggande föreningsoch sammanträdesteknik.
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Utbildningsledare:
Jennie Krafft
När & var?
Mån. 22/3, Hylte, kl. 18.00-21.00
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 15/3

Ledarutveckling steg 1 & 2 (L1 & L2)
Hur kan du som ledare i en cirkel
eller förening utveckla ditt
ledarskap, få förståelse för hur
grupper fungerar och bli säkrare
i din ledarroll?
Målgrupp:
Studiefrämjandets ledarutveckling
vänder sig till dig som på olika
sätt arbetar med människor i
grupp, exempelvis cirkelledare,
ungdomsledare, styrelseledamot
eller kulturledare i någon av våra
föreningar eller kamratgrupper.

Form:
Nio studietimmar fördelade på
antingen två kvällar eller en heldag.
Utbildningsledare:
Jerry Petersson & Kjell Andersson
När & var?
Ledarutveckling steg 1, välj
tillfälle:
Falkenberg, Heldag Lör. 10/4 kl.
9.00–16.00
Halmstad, två kvällar, Tis. 11/5 & Tis.
18/5, kl. 18.00–21.30
Laholm, två kvällar, Tis. 5/10 & Tis.
12/10, kl. 18.00–21.30

Innehåll:
Studiefrämjandets ledarutveckling
är uppdelad i fyra steg. Varje steg
innebär en fördjupning inom
bland annat gruppdynamik,
ledarskap, lärande/pedagogik och
kommunikation. Utbildningarna
bygger på övningar varvat med
korta föreläsningsavsnitt. Vi ägnar
en hel del tid åt erfarenhetsutbyte
mellan deltagarna.

Ledarutveckling steg 2:
Varberg, Heldag, Lör. 14/11, kl. 9.3016.00
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast: 3/4 (Falkenberg), 4/5
(Halmstad), 5/10 (Laholm) & 7/11
(Varberg)
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Musikcirkelledarutveckling (MCU)
Är du med i Studiefrämjandets
musikverksamhet? Då har vi en
särskild ledarutveckling för dig!
•

Hur kan ni förbättra samarbetet
i er grupp?
•
Hur kan ni ge plats för kreativ
utveckling och samtidigt ha
roligt tillsammans?
•
Hur ser ledarskapet ut i er
grupp?
•
Hur funkar det med STIM,
SAMI och andra rättigheter &
skyldigheter?
Musikcirkelledarutvecklingen
(MCU) motsvarar Ledarutveckling
steg 1 och är särskilt anpassad för
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våra ledare och deltagare inom
musikverksamheten.
Utöver det kan vi arrangera en rad
olika utbildningar inom musik.
Utbildningsledare:
Evelina Mattsson
När & var?
Halmstad Lör. 24/4 kl. 9.00-16.00
och Varberg Lör. 23/10 kl. 9.00-16.00
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 17/4 (Halmstad) & 16/10
(Varberg)

Vill ni utveckla er förening?
Vill ni som samverkar med oss ha
stöd med att utveckla er förening
och göra en plan framåt?
Målgrupp:
Styrelser, kommittéer och
arbetsgrupper. Vi skräddarsyr

utbildningen utifrån just era behov.
När & var?
Efter behov.
Anmälan:
Kontakta oss och boka en tid.
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Ekonomi
Ekonomin i er förening
Hur fungerar ekonomin i er
förening? Vi lär ut om bland
annat krav på redovisning,
effektivitet, kommunikation
& projektansökningar till våra
samverkande föreningar.

Kväll 2
•
Lagar
•
Bokföring
•
Resultaträkning
•
Balansräkning
•
Bokslut

Mål:
•
Ge en bild av det ekonomiska
arbetet
•
Ge trygghet
•
Grundkurs

Utbildningsledare:
Per Norrman
När & var?
Två kvällar: 9/2 och 16/2, kl. 18.3021.00, Varberg, Analog/digital

Kväll 1
•
Begrepp
•
Systemkrav (excel, kassabok,
digitalt)
•
Registrering-var?
•
Skatteregler
•
Frågor

Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 2/2
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Kom igång med Excel
Behöver du hjälp med att lära dig
programmet Excel? Vi finns här
för dig som samverkar med oss.

Utbildningsledare:
Per Norrman
När & var?
Tis. 14/9 kl. 18.30-21.00, Varberg,
Analog/digital

Förkunskaper:
Grundläggande kunskaper i att
hantera din dator.
Kursmoment:
Formatering, redigering, utskrifter,
sidfot, kalkylblad och arbetsböcker,
formler, autofyll, tabeller med
sortering och filtrering och diagram.
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Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 7/9

Kommunikation
Retorik - bra knep för att nå fram
Vill ni vara med på en energifylld
och fartfylld föreläsning inom
området ”retorik” och bli
bättre på att prata inför andra
människor?
Målgrupp:
Föreningar och grupper inom
Studiefrämjandet Halland som vill
bli bättre på retorik och hur man
bland annat presenterar sig och sin
förening.

budskap
• Nervös, hålla tal, äsch kör på!
• Metoder för att förenkla
information som helst skall nå
fram…
• Retoriska knep
• Hur du kan använda metaforer
• Framgångsrik kommunikation,
förbättra din kontakt med publiken
Utbildningsledare:
Katrin Carlsson

Innehåll:
Mjuka värden - verktyg i vardagen
(beteende och bemötande).
Ni får bland annat lära er:
• Engagemang, glädje och energi!
• Att förtydliga och förstärka dina

När & var?
Mån. 8/3, kl. 18.00-21.00, Varberg
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 1/3
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Lär er göra riktigt bra Powerpoints
Vem vill inte kunna göra proffsiga
presentationer i Powerpoint
att använda vid bland annat
föreläsningar och möten?

Målgrupp:
Föreningsaktiva inom
Studiefrämjandet i Halland som
håller presentationer och dylikt.

du skapa en snygg och slagkraftig
presentation. För att få utbyte av
denna utbildning, bör du ha med
din bärbara dator med Powerpoint
installerat.
Utbildningsledare:
Kjell Andersson

Innehåll:
Kjell Andersson har många
års erfarenhet av att göra
presentationer och med hans hjälp
får du grunderna (och lite guldkant).
Efter genomgången utbildning kan
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När & var?
Tor. 23/9, Varberg, kl. 18.00-21.00
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 16/9

Sociala medier & marknadsföring
Hur blir man bättre på att
kommunicera och nå ut till
potentiella medlemmar via till
exempel nyhetsbrev, media,
Facebook och Instagram?

•

Målgrupp:
Föreningar och grupper som
samverkar med oss och som
vill bli bättre på att nå ut med
information till nyfikna, värva nya
medlemmar och skapa intresse för
sin verksamhet.

Utbildningsledare:
Sofie Tedenstad

•
•

Vilka kanaler är de bästa för er
att använda?
Hur gör man en enkel plan?
Roliga, lärorika exempel och
idéer

När & var?
Tis. 7/9, Halmstad, kl. 18.00-21.00
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 2/9

Innehåll:
•
Vilka budskap och målgrupper
har ni?
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Inkludering, nå fler målgrupper,
genusvetenskap & normer
Vill ni lära er mer om inkludering
ur ett funktionsvarierat
perspektiv? Vi erbjuder våra
samverkansorganisationer
en grym föreläsning kring
Inkludering och jämlikhet!
Utgår ifrån diskrimineringslagen
och lägger särskilt fokus på just
funktionsvariationer.
•
Vad har vi för skyldigheter?
•
Perspektivbyte / Tankeställare
•
Attityder
•
Tillgänglighet

Upplägget är en mix av information
och diskussion, där deltagarna
själva får reflektera och ventilera
sina tankar.
Utbildningsledare:
Therese Vidlycke
När & var?
Ons. 10/2, Varberg, kl. 18.00-21.00,
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 3/2
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Arrangör, guide, projekt

Arrangera spelningar, konvent osv.
Vill du få förståelse för hur man
med god planering och enkla
medel genomför det perfekta
arrangemanget?

förberedelser arbeta i grupp med
att planera ett eget arrangemang.
Kursledningen och övriga deltagare
hjälps åt att ge feedback.

Målgrupp:
Alla som deltar i planering,
förberedelse, genomförande eller
redovisning av ett arrangemang i
samverkan med Studiefrämjandet,
som till exempel ett konvent, en
utställning, en konsert, en temadag
eller något annat.

Utbildningsledare:
Evelina Mattsson
När & var?
Lör. 20/11, Varberg, kl. 9.00-16.00
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 13/11

Metod:
Vi utgår från Studiefrämjandets
material. Deltagarna får efter
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Naturguideutbildning
Guidar du grupper
utomhus i samverkan
med Studiefrämjandet?
Leder du grupper på
föreningsexkursioner?

bättre guide. Utbildningen ger dig
möjligheten att utbyta erfarenheter,
reflektera över och utveckla dina
guidekunskaper.

Innehåll:
Tillsammans med naturpedagogen
och guidemästaren Ulrik Alm får du
lära dig tips och trix för hur du ska
kunna bli en bättre guide. Teoretiska
och praktiska övningar blandas.
Efter genomgången utbildningsdag
har du fått flera verktyg att bli en
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Utbildningsledare:
Ulrik Alm
När & var?
Lör. 24/4, Varberg, kl. 9.00-16.00
Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 17/4

Bli bra på projektplanering
Vill du lära dig att planera ett
mindre projekt, exempelvis i er
förening?

•
•

Kommunikation
Planeringsmodell

Utbildningsledare:
Per Norrman

Förkunskaper:
Inga. Kursen riktar sig till våra
samverkande grupper.

När & var?
Tis. 26/10 kl. 18.30-21.00, Varberg,
Analog/digital

Kursmoment:
•
Vad som kännetecknar ett
projekt
•
Projektkonstanter
•
Projektets faser
•
Projektavslutning

Anmälan:
www.studieframjandet.se/halland
senast 19/10
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Ta er verksamhet till en ny nivå
Du vet väl att du alltid är välkommen att diskutera nya idéer med oss?
Allt från cosplay-konvent och fågelfestivaler till digitala årsmöten och
streamade musikspelningar...
Vill ni som samarbetar med oss ha hjälp med digitala plattformar,
folkbildning på distans eller årsmöten digitalt? Kontakta oss. Det gäller
också mer traditionella arrangemang och studiecirkelupplägg, så klart.
Vill du ha hjälp med föreningens projektansökan? Vi hjälper dig!
Vi finns till hands som ett bollplank och stöd för att utveckla föreningar
och cirklar som har samarbete med Studiefrämjandet Halland.

Kontakta Studiefrämjandet på din ort via
studieframjandet.se
PS. Följ oss på Facebook & Instagram! DS.

