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Ett demokratiskt samhälle håller samman
Verksamhetsplanen började diskuteras i oktober och vår
målsättning var att verksamheten skulle återupptas med
både fysiska och digitala träffar. Nu blev det inte så pga
covid-19, men vi räknar med att de fysiska träffarna kan
återupptas under höstterminen.
Folkbildningen har aldrig varit viktigare än nu. Som motkraft mot populism, kunskapsförakt, främlingsfientlighet
och exkludering erbjuder vi mötesplatser både fysiskt
och digitalt som består i jämlika samtal, kunskap, bildning och insikt.
DEMOKRATISYFTE
Ett demokratiskt samhälle håller samman. Det förutsätter gemenskap och social sammanhållning och bygger
på att människor respekterar och litar på varandra och
delar grundläggande värderingar. Genom att verka för
samtal där perspektiv möts och idéer utmanas bidrar
folkbildningen till den gemenskap som det demokratiska
samhället vilar på.
PÅVERKANSSYFTE
Statens syfte med stödet till folkbildning genomsyras
av ett inkluderande och deltagardemokratiskt synsätt.
Folkbildningen ska skapa förutsättningar för ett aktivt

medborgarskap för alla. Vi skall fånga människors vilja
och drivkraft och erbjuda och arenor för samhällsengagemang och påverkansarbete.
UTBILDNINGS-OCH BILDNINGSSYFTE
Ju mer välutbildad och välinformerad befolkningen är
desto fler är det som står för demokratiska värderingar
och förhållningssätt, och desto stabilare blir den grund
som demokratin vilar på.
KULTURSYFTE
Kultur är på samma sätt som bildning och utbildning, en
resurs för demokrati och samhällsengagemang. I samhället fungerar kulturen som en utmanande och obunden kraft. Kulturen ger människor utrymme att bidra till
samhällets utveckling.

Vi kommer under våren att genomföra vår folkbildningstanke digitalt och under hösten så genomför vi den både
digitalt och fysiskt.

Krister Lergård
Avdelningschef
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Övergripande mål musik
JÄMSTÄLLDHET & TILLGÄNGLIGHET
Vi ska under kommande år bredda verksamheten för att
nå fler målgrupper och musikgenrer. Detta genom att
genomföra låtskrivarcamps för kvinnor och icke-binära,
samarbeta med Musikgäris i Värmland och alltid se till att
vår verksamhet är tillgänglig för alla och jämställd i högsta möjliga mån. Vi kommer vid våra möten ha dialog och
kompetensutveckling gällande att nå en jämställd och
tillgänglig verksamhet och bjuda in personer som kan ge
oss tips för hur vi ska utveckla vårt arbetssätt.
Vi tipsar också våra deltagare om Sweden Rock Kollo som
genomförs i juni 2021 och ser över möjligheten att starta
upp på fler orter i landet.
LIVEKARUSELLEN 2021
Vi ska genomföra Livekarusellen 2021. Livekarusellen är
en musikturné öppen för alla artister som vill vara med
och utvecklas. Vi jobbar mycket med feedback och utveckling under Livekarusellen, och vi utvecklar hela tiden nya metoder att ge deltagarna så mycket möjlighet
att växa som möjligt. Genom Livekarusellen kommer vi
också i kontakt med, många för oss nya deltagare, många
är unga och nybörjare. Vi mäter också statistiskt vad Livekarusellen ger oss i form av nya cirklar och arrangemang
på lång sikt. Livekarusellen är 2021 flyttad till höstterminen vilket ger oss lite andrum för planering under pandemin som pågår i skrivande stund.
UKM
I Värmland har vi för tredje året det regionala samordnaransvaret för UKM – Ung Kultur Möts. En medveten
satsning för att nå nya unga deltagare som inte tidigare
haft kontakt med folkbildningen. Från och med 2021 har
vi från Region Värmland fått ett större uppdrag gällande
UKM, vilket kommer ge oss lite mer resurser, ansvar och
framför allt större frihet i hur UKM ska genomföras. Vi
kommer jobba med folkbildningsverksamhet och kursprogram inom alla delar av UKM. Vi ska också tillsammans med kultursektionen följa upp arbetet, så att de
som deltar får fortsatt möjlighet att delta i folkbildningsverksamheten. Vi startar också en arbetsgrupp som ska
se över möjligheterna att starta UKM i Örebro Län. I til�lägg till detta arbete ska vi även fortsätta vårt arbete
med nedslag på olika fritidsgårdar i länen för att komma
i kontakt med ungdomar som har olika intressen. Inom
arbetet sker också en samverkan med Riksteatern och
Kulturcrew.

MUSIKUNDERVISNING & DIGITALISERING
Vi ska under pandemin utveckla musikundervisning på
distans. Vår ledare Mahrcus Ljung har börjat under hösten 2020 och det verkar i många fall fungera väldigt
bra. Vi kommer också erbjuda olika föreläsningar och
kurser online. Jobba aktivt för att få igång våra deltagare
som spelar i band att testa och att köra igång med JamKazam
MUSIKLOPPIS SVERIGE 2021
Vi ska motverka konsumtion genom att genomföra musikloppisar där man kan sälja, köpa och byta begagnad
musikutrustning. Musikloppisar är också ett bra ställe för
oss att möta nya och befintliga deltagare. Musikloppis
Sverige kommer 2021 genomföras den 9 oktober, på flera
orter i hela landet. Vi visar att vi är det hållbara studieförbundet, även inom musik, samtidigt som vi uppfyller ett
behov av att byta musikutrustning och kommer i kontakt
med befintliga och nya deltagare. I samband med Musikloppisen har vi även ambitionen att genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen.
MECO – MUSIC ECOSYSTEMS INNER SCANDINAVIA
Under hösten 2018 startade MECO –Ett EU finansierat
Interreg-projekt där Karlstads Universitet och Högskolan
Innlandet är projektägare och Studiefrämjandet är projektpartner. Projektet bedriver forskning, utveckling av
utbildning och näringslivsutveckling inom musikbranschen i Värmland och Innlandet i Norge. Projektet pågår
fram till 31 augusti 2021.
MCU-MUSIKCIRKELUTVECKLING
Ledarutveckling som erbjuds våra ledare och deltagare
i musikverksamheten, MCU, ska genomföras på vår och
höst. Två på våren och två på hösten. Vi kommer under
rådande pandemi också testa att genomföra den digitalt.
SOCIALA MEDIER
Vi ska fortsätta utveckla vårt Instagramkonto och vår Facebook-sida för att visa upp vår verksamhet i länen. Där
ska vi bland annat dela med oss av nyttiga tips för musiker m.m. Detta syftar också till att stärka vårt varumärke
och locka nya deltagare till verksamheten.
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Övergripande mål utbildning
Utbildningssektionen arbetar med hjälp av regionala
medel både med intern och extern utbildning. Intern
utbildning gäller personal. Extern är utbildningar som vi
genomför tillsammans med våra medlemsorganisationer eller andra samverkande parter. Vi kan såklart också
själva initiera och arrangera externa kurser.
De kurser som vi stödjer eller genomför, inte minst vår
ledarutveckling, skall bidra till en ökning och utveckling
av vår verksamhet. Detta innebär att de kurser som utbildningssektionen stöttar/genomför blir ett tvärsnitt av
hela avdelningens verksamhet.
Under 2020 kommer vi, vad gäller Ledarutveckling steg
1 (L1), att prioritera de geografiska områden inom avdelningen som har många verksamhetstimmar men få
utbildade ledare. Detta betyder att vi, förhoppningsvis,
kommer att genomföra fler Ledarutveckling steg 1 än vad
som är programfört.
Under 2020 kommer vi också att genomföra ledarutvecklingar (L1) hos föreningar/grupper efter önskemål. I prin-

cip betyder det att vi kommer att prioritera även ledarutvecklingar (L1) med tämligen litet antal deltagare.
Vi har för 2020 planerat in sex MCU, musikcirkelutvecklingar och totalt tio ledarutvecklingar. Hög prioritet har
också att utveckla våra samarbeten med etniska föreningar. Tillsammans med dessa skall vi arrangera ledarutvecklingar och föreningskunskapsutbildningar.
Utbildning i materialet Älskade barn och i vårt verksamhetrapporteringssystem GUSTAV kommer också att genomföras. Personalutbildning steg 1 och 2 genomförs vid
behov.
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Kultur & Samhälle
Kultursektionen arbetar brett och med många ämnen,
främst inom områdena dans, hantverk, spelkultur, teater,
foto, konst, allmänkultur och sociala frågor som föräldrautbildning, volontärverksamhet och aktiviteter för äldre.
I de flesta fall samarbetar sektionen med någon förening
men vi arbetar också med enskilda personer eller grupper. Vi möter människors behov och ökar därmed möjligheterna till inflytande. I sektionen arbetar 12 personer.
Med tanke på coronapandemin, är det svårt att göra säkra
prognoser för verksamheten 2021. De flesta av Kultursektionens verksamhet sker inomhus och med relativt stora
grupper. Vi avstår därmed att sätta ett mål för studietimmar under 2021.
PROJEKT
Inom sektionen har vi sökt ett antal projekt som om de
beviljas, kommer att sjösättas under 2021. Det gäller t ex
Revy Norra, ett teaterprojekt med syfte att starta fler teaterföreningar i Örebro norra länsdel, och den digitala fritidsgården. Digital volontärverksamhet kom igång redan
2020 och fortsätter 2021, främst i Kristinehamn. Leader
Växtlust Värmlands projekt Skogsliv, där vi medverkar,
fortsätter under 2021 och där kommer vi att genomföra
cirkelverksamhet, främst i Torsby.
NYA SAMARBETEN
I kommuner där vi har liten eller ingen verksamhet, kommer vi att försöka få tag i kontaktpersoner, t ex på bibliotek, kulturskolor och fritidsgårdar, för att se om det finns
intresse och möjlighet att skapa aktiviteter.
KRISTINEHAMN
I Kristinehamn har vi flyttat kontoret till nedre plan i samma hus. Här får vi bättre möjligheter till cirkelverksamhet
och det finns ett eget pentry som inte delas med andra.

Själva huset, den gamla Landaskolan, fyller 100 år under
2021 och det planeras olika aktiviteter i samverkan med
musikskolan och andra berörda som finns i huset.
ÖREBRO
I Örebro gör vi en satsning på aktiviteter för ungdomar
i bostadsområdena Oxhagen och Varberga. Det kan vara
allt från film, matlagning, spelkultur till kill- och tjejkvällar.
HÄLLEFORS
I Hällefors pågår förberedelser för “Taggad 2022”ett
samarbetsprojekt för att erbjuda kulturverksamheter i
Hällefors under två dagar i samarbete med Kulturskolan
och det civila samhället. Stationshuset i Bredsjö fortsätter utvecklas till en mötesplats där både människor och
verksamheter kan mötas.
SPELKULTUR
Inom spelkulturen kommer vi kartlägga gamla/nya spelkulturföreningar vi inte samarbetar med via Sveroks föreningsregister i båda länen. Hur kan vi vara till hjälp 2021
i allt från föreningskunskap, köra sin verksamhet digitalt
eller vad de kan ha för behov.
Digitala kurser och utbildningar inom rollspel, brädspel
och figurmålning planeras för båda länen. Vi ordnar via
vår hemsida tillfällen att lära sig spela rollspel/spelleda
rollspel, brädspel och figurmåla via digitala plattformar.
DEMOKRATI
2021 firar vi lika och allmän rösträtt och den svenska demokratin 100 år. Sektionen planerar att genomföra några
arrangemang med anledning av detta.
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Övergripande mål djur och natur
Sektionen Djur & Natur är avdelningens minsta, sett till
antalet medarbetare. Trots detta lyckas vi hålla en imponerande servicenivå gentemot alla de medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer vi ansvarar för:
Jägareförbundet, Brukshundklubben, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna, Koloniträdgårdsförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening, Turistföreningen, 4H, Blå Stjärnan och Kennelklubben, för att
nämna en del av allt vi gör.

UTBILDNING
Vårt arbete bidrar till att utbilda och vidareutbilda nya
jägare och hundägare. Det ger fler människor möjlighet
att njuta och fascineras av naturen. Det lyfter avgörande
framtidsfrågor som klimat, biologisk mångfald och kemikaliers påverkan på vår hälsa och gemensamma miljö.
Det ger fler människor möjlighet att hitta glädje och lugn i
trädgården, i skogen, på vandring, på sjön eller i samvaro
med ett djur.

Djur och natur är ett uråldrigt och samtidigt hypermodernt kunskapsområde. Kopplingen mellan djur, natur
och folkhälsa har blivit allt tydligare på senare år. I skärningspunkten där många av den moderna människans
prioriteringar möts - mindfullness , ekologiska livsmedel,
ökad miljömedvetenhet och oro för klimatfrågan - har vi
vår hemvist. Hur vi konkret kommer arbeta med dessa
och många andra frågor under 2020 återfinns nedan.
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Övergripande mål integration
Vår integrationsverksamhet är uppdelad i två huvudspår
där det ena fokuserar på arbete med människor som söker asyl och det andra arbete med människor som har
fått asyl men som fortfarande vill engagera sig i stärkande och frigörande verksamhet med syftet att påverka sin
livssituation och delta i kulturlivet och samhällsutvecklingen. Ibland blandas båda målgrupper i gemensamma
aktiviteter.
Verksamhet med asylsökande består av:
Svenska från dag ett
Vardagssvenska
Tidiga insatser för asylsökande (TIA)
Oftast uppstår en etniskförening i samband med att ett
större personer invandrat från ett annat land. Det finns
då ofta ett behov att hjälpa varandra i den främmande
miljön och en förening blir ofta grundad som stöd för
detta.
I Örebro län har samarbetar vi med ett flertal föreningar
för att kunna stärka deras medlemmar i sitt engagemang
i samhället, skapa mötesplatser och kontaktnät, möjliggöra för individens utveckling.

samt att försöka nå ut med Svenska för föräldralediga, vidare så skall vi försöka att komma igång med Insatser för
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi kommer under år 2021 arbeta aktivt med att erbjuda
föreningarna möjligheten att uppleva natur i sitt närområde med stöd av Natursektionen som har sökt och blivit
beviljade medel från Svensk Friluftsliv.

Vi har stort fokus på verksamheten i Örebro län då det är i
det länet vi har vår anställda personal, för Värmlands län
så har vi ledare som vi arvoderar samt att vår personal
normalt även reser över länsgränserna. I dagsläget har vi
inte personella resurs för att bygga upp det närverk som
vi behöver.

Vi kommer aktivt arbeta med projektet Föräldraskap i
Sverige tillsammans med andra aktörer inom det civila
samhället samt kommunerna i Örebro län, våra cirkelledare är flerspråkiga och täcker många av de språk som
kommunerna efterfrågar. De så kallade gruppledarna
kommer att utbildas under 3 dagar i maj för att sedan
börja arbeta aktivt utifrån kommunernas behov.
Vi kommer lägga stort fokus på föreningsutveckling samt
ledarutbildningar med föreningarna samt att så snart
som möjligt övergå till e-listor.
Vi kommer aktivt att arbeta för att ingå i nätverk i kommunerna för att kunna sprida vårt material i Älskade Barn
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Arvika kommun
Musik
Vi ska genomföra en musikloppis där man kan köpa, sälja eller byta
musikutrustning som en del i den rikstäckande dagen för musikloppisar.
OKTOBER 2021
Vi ska genomföra Livekarusellens distriktsfestival på Ritz i Arvika under
hösten 2021.
Vi ska genomföra en lokal UKM-festival i mars samt den regionala festivalen i maj 2021.
Delta i Arrangörsträffen CHECK under hösten 2021

Samarbeta med SMASK – musikhögskolornas songcontest.

Vi ska jobba med unga arrangörer – 5 konserter, Livekarusellen m.m.
Samarbeta med och genomföra Centralshowen i samarbete med Centralskolan i Arvika.
Bedriva cirkelverksamhet i våra replokaler – vi ska under 2021 utveckla
arbete i en studio, som drivs av en extern förening som vi ska samarbeta
med.
Fortsätta genomföra arrangemang på och samarbeta med Ritz i Arvika.
Det är en viktig del i vårt samarbete med kommunen.
Vi fortsätter samarbeta med föreningen Ställwerket, som har både replokaler och ett nätverk av unga arrangörer.
Samarbete med Arvika Innovation Park
Erbjuda utbildningar i upphovsrätt i samarbete med Ingesunds Folkhögskola, då vi identifierat att det finns ett behov av det på deras utbildningar i musikproduktion och singer/songwriters.
Vårt interreg-projekt MECO ska genomföra musikbranschaktiviteter för
kunskapshöjning, samskapande och innovation
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Arvika kommun
Djur & Natur
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Brukshundklubben - sjukvård för hund. Löpande kontakter under året.
Jägareförbundet - Jägarskolan. Skytteträning med jaktriggen. Återuppbygga samarbete med Paradiset.
Natur och Historia - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Sportfiskarna – Vi har ambitionen att inbjuda alla föreningar i Värmland
till en träff. Fisketillsyn fortbildning.

Kultur & Samhälle
Riktad Marknadsföring inom specifika ämnen

Cupido, 3-stegs workshop inom spelskapande.

Värmland läser. Fake news - källkritisk kunskap. (projekt) filmbaserat.

Fylla Studiefrämjandets nya lokaler med ny verksamhet.

Ett fördjupat samarbete med biblioteket, olika aktiviteter.

Genomföra Ledarutveckling steg 1.

Föreningskunskap, heldag.

9

10

Verksamhetsplan 2020
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Arvika kommun
Projektansökningar
Ansökan för ekonomiska medel och lokaler till UKM Regionfestival 2021, inlämnad till Arvika Kommun.
Ett projekt om en kringresande workshop för spelskapande planeras med Film i Värmland, ansökan ej färdig.
Ansökan om stöd för Digital delaktighet ska skickas in.
Digitala verksamheter
Digitala språkcaféer (i nuläget 3 st)
Rollspelsgrupper, digitala (tillfälligt)
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Askersund kommun
Musik
Sommarmusik i hamnen 2021. Då vi blir det enda involverade studieförbundet kan det bli fler konserter än tidigare år.
Vi ska ha ett närmare samarbete med scenkonstavdelningen på Askersunds kommun. Vi kör cirklar i ljudteknik som kommer resultera i fler
kulturprogram på Sjöängens kulturhus
Bedriva ett närmare samarbete med kommunen och kulturhuset
Bedriva cirkelverksamhet och kulturprogram inom LSS och på äldreboenden
Vi ska starta cirklar i inspelningsteknik både för musik och radio/podd

Vi ska utveckla studioverksamheten i musikhuset

Kultur & Samhälle
Har samarbeten med Mariedamms förening, Askersunds manskör

Askersunds Vävstuga - stöd utifrån gruppens önskemål

Byforskning - stöd utifrån gruppens önskemål

Askersundsfotoklubb
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Askersund kommun
Djur & Natur
Jägarskolan. Toppa ditt hagelskytte. Jaktrigg. Lydnadsutbildning
med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med
Henrik Widlund och Håkan Karlsson. Vi kommer göra en satsning på
att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden
så möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med
teori och praktik (i hägn).
Brukshundklubben stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Naturskyddsföreningen utbildning i hur man hanterar sociala medier,
marknadsför på Facebook och dylikt.
Friluftsfrämjandet vi stöttar bland annat Kajaknätverket Norra Vättern.

Integration
Vi är i inledningsfasen för ett samarbete med en förening i Askersund
i och med det så hoppas vi på att kunna erbjuda föreningsutveckling,
ledarutbildningar samt en föreläsning om Förälder i Sverige.
Vi kommer aktivt att arbete med Föräldraskap i Sverige
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Degerfors kommun
Musik
Vi ska utveckla vårt samarbete med fritidsgården i Degerfors för att
komma i kontakt med fler ungdomar som vill spela musik eller på annat
sätt delta i vår verksamhet. Vi ska lägga stort fokus på att speciellt nå
unga tjejer.
Vi bedriver cirkelverksamhet i mestadels musik i våra musikhus och
replokaler i Degerfors.
Vi planerar att genomföra Livekarusellen på fritidsgården
Baby-/Småbarnssång med utrikesfödda kvinnor o deras barn och
familjer
Djur & Natur
Brukshundklubben - Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Toppa ditt hagelskytte. Jaktrigg. Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med Henrik Widlund
och Håkan Karlsson. Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla
hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län. Satsning på att få
komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i Örebro
län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med
teori och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i
hägn).

Naturskyddsföreningen stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Turistföreningen stöd utifrån föreningens behov och önskemål
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Degerfors kommun
Kultur & Samhälle
Hösten 2021 kommer vi satsa på att starta projektet Dans för hälsa.

Degerfors konstateljé

Degerfors snickarklubb - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Integration
Jobba mot infocenter – Svenska och samhällsorientering
Vi kommer inom projektet TIA som finansieras med beviljade med från
Länsstyrelsen genom att erbjuda studiecirklar inom Älskade Barm,
Hälsa och Samhällskunskap.
Erbjuda Svenska dag ett, Vardags svenska samt att vi aktivt kommer att
arbete med Föräldraskap i Sverige.
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Eda kommun
Musik
Vi kommer stötta en lokal festival inom UKM.

Kultur & Samhälle
Ambitionen är att starta någon verksamhet i Eda, inom kultur/spelkultur.
Researcharbete kring kommunen som helhet. Bra personer på kommunen, utbildningar, föreningsregister, dokumentation från region
Värmlands kommuninventering mm
Riktad Marknadsföring inom specifika ämnen

Djur & Natur
Jägareförbundet - Jägarskolan. Skytteträning med jaktriggen. Skyttesimulatorn.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att inbjuda alla föreningar i Värmland
till en träff. Fisketillsyn fortbildning.
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Filipstad kommun
Musik
UKM – Ung Kultur Möts – genomförs i Filipstad.
Vi ska samarbeta med Filipstads kommuns nya satsning på ett Medialabb för ungdomar.
Bedriva cirkelverksamhet med bandet Battering Ram och vi ska försöka
starta verksamhet med fler band som vi vet finns i Filipstad.
Djur & Natur
Jägareförbundet - Skytteträning med jaktriggen. Toppa ditt hagelskytte. Vi har ambitionen att starta en jägarskola tillsammans med
jaktkretsen.
Brukshundklubben - Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att inbjuda alla föreningar i Värmland
till en träff. Fisketillsyn fortbildning.
Naturskyddsföreningen - Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Integration
Vi erbjuder Älskade Barn om behov finns.
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Forshaga kommun
Musik
Bedriva musikverksamhet i vårt musikhus Knipan i Forshaga.
UKM i Forshaga är oklart om det blir något.
Vi kommer diskutera med personalen på fritidsgården för att se på
möjligheterna.
Bedriva cirklar i replokalen på Kulturhuset i Deje. Vi kommer erbjuda
fler ungdomar möjlighet att lära sig spela, både enskild undervisning,
cirkel och prova-på kvällar.
Kontakta personalen på Kulturenheten i Forshaga. Många bra och
drivna personer som jobbar där.
Djur & Natur
Jägareförbundet - Jägarskolan. Skytteträning med jaktriggen. Toppa
ditt hagelskytte. Ökade aktiviteter med jaktlag. Utbildning av skytteinstruktörer. Ambitionen är att genomföra eftersöksträning mörkerspårning. Fortbildning eftersöksjägare NVR.
Forshagaakademin - vårt samarbete fortsätter som vanligt.

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att inbjuda alla föreningar i Värmland
till en träff. Fisketillsyn fortbildning.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Kultur & Samhälle
Hjälpa till att skapa ny spelkulturförening inom kommunen.

Bygga upp verksamhet i Spelbunkern/Knipan.

18
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Forshaga kommun
Skapa verksamhet på kulturhuset i Deje

Få i gång ett samarbete kring Dans/Foto på Forshagaakademin
Fortsätta vårt samarbete med Dansföreningen Moveo, modern dans för
unga
Fortsätta vårt samarbete linedans föreningen DoubleTroubleLinedancers
Digitala verksamheter
Digitala rollspelskurser á fem tillfällen, uppstart och hjälp till fortsättning som studiecirkel
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Grums kommun
Musik
Vi bedriver cirkelverksamhet med bandet E.A.T.E.R och Gruvöns musikkår
Djur & Natur
Jägareförbundet - Skytteträning med jaktriggen. Jägarskola i samarbete med Billerud JSK. Utbildning jägarskolledare praktisk del. Toppa
ditt hagelskytte (JAQT Säffle JVK).
Naturskyddsföreningen - naturguidningar.

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Fisketillsyn fortbildning.

Bofab – Workshops modernt sportfiske.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att inbjuda alla föreningar i Värmland
till en träff.
Klarälvens lokala kenneklubb - Stöd utifrån föreningens behov och
önskemål. Digital föreläsning om Hundens beteende tillsammans med
andra lokala kennelklubbar.
Älvenäshallen - samarbete med inomhushall för hundträning.

Integration
Vi erbjuder utbildningen Älskade Barn om behov finns

20
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Hagfors kommun
Musik
Vi ska genomföra UKM – Ung Kultur Möts. 2019 var lyckat att köra UKM
samtidigt som Livekarusellen, 2020 blev ingen festival genomförd. Vi
arbetar upp ett samarbete med Kulturskolan och Älvstrandens bildningcenter igen, samverka även med Kulturcrew.
Vi ska genomföra MCU –MusikCirkelUtveckling – för de band som har
cirkel hos oss i Hagfors.
Vi ska genomföra turnéstopp i Livekarusellen (höst 2021)

Vi bedriver cirklar och samarbete med flera band i Hagfors.
Eventuellt samarbete med Kommunen kring musik i vården. Maria
Coldén har inlett ett samtal.
Vårt interreg-projekt MECO ska genomföra musikbranschaktiviteter för
kunskapshöjning, samskapande och innovation
Kultur & Samhälle
Inventering av verksamhet och samverkanspartner gjordes under
2019–2020, följs upp under 2021.
Researcharbete kring kommunen i helhet. Bra personer på kommunen, utbildningar, föreningsregister. Stärka kontakterna vi tidigare haft.
Riktad Marknadsföring inom specifika ämnen.

Djur & Natur
Jägareförbundet - skytteträning med jaktriggen. Jägarskolan.

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Sportfiskarna – vi ska inbjuda alla föreningar i Värmland till en träff.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Natursnoksutbildning.
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Hallsbergs kommun
Musik
Vi ska genomföra ett stopp i vår fritidsgårdsturné. Inventera fritidsgårdar och vilka samarbeten som finns och kan startas, intressant för
fritidsgårdsturnén? Turnén planerad att besöka Kuben
Vi driver Spf-kören i Hallsberg

Vi bedriver cirklar och samarbete med ett antal band
Satsa på musikverksamhet inom LSS. Vi bedriver cirklar på Träffen och
har ytterligare boenden där vi ska starta verksamhet. Vi bedriver även
cirklar och kulturprogram på äldreboenden och dagcenter i Vretstorp
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen

Vi ska utveckla hip-hop-studion i Hallsberg

Djur & Natur
Jägareförbundet Jägarskolan. Toppa ditt hagelskytte. Jaktrigg. Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson. Vi kommer göra
en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län. Satsning på att få komma ut och träffa så många
älgskötselområden så möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - Kurs/
cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik. Kurs/cirkel
om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Hallsbergs brukshundklubb stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Knottebo brukshundklubb stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Naturskyddsföreningen stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
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Hallsbergs kommun
Kultur & Samhälle
Samarbetar med tre teaterföreningar (Teater Hallsberg, Svennevadsspelen och Magiska Teatern)
Tingsgården i Sköllersta (dans, teater)

Pålsboda förr och nu

Aggershus
Smedjorna i Samsala, Skogaholm och Bomans smedja i Hallsberg - stöd
utifrån respektive smedjas behov och önskemål.
Integration
Förenings- och ledarutveckling

Hälsa

Älskade barn, trafiksäkerhet, samhällsorientering.
Vi kommer att fortsätta att stötta föreningarna i sitt arbete med föreningsutveckling, utbilda ledare i Älskade Barn som sedan kan bedriva
studiecirklar i föreningarna samt ledarutbildningar, vidare kommer vi
att arbeta för att få in flera föreningar i vår lokal. Lokalen ska fräschas
upp och erbjudas till föreningar.
För närvarande samarbetar vi med föreningarna nedan Integration och
kulturföreningen i Hallsberg, Irakiska kulturföreningen, Rättighetr och
skyldigheter, Madeiska Församlingen i Hallsberg m.fl.
Vi kommer inom projektet TIA som finansieras med beviljade med från
Länsstyrelsen genom att erbjuda studiecirklar inom, Hälsa och Samhällskunskap.
Vi kommer att erbjuda Älskade Barn endast för män
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Hallsbergs kommun
Vi kommer att ha föreläsning om Förälder i Sverige

Vi kommer aktivt att arbete med Föräldraskap i Sverige

Vi avser att erbjuda Älskade Barn som riktar sig endast till män
Vi avser att fortsätta utveckla vårt samarbete med övriga aktörer inom
det civila samhället
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Hammarö kommun
Musik
Vi ska samarbeta med Mörmo Gård och musikhuset Red House där vi
stöttar banden som repar. Vi kommer också erbjuda ungdomar ett kursprogram med olika instrument och andra cirklar.
Vi ska vara medarrangörer till festivalen Red House Rocks 2021.
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM vilket inte blev av förra året.
Kommunen har ny samordnare så det kan bli bättre för Hammarö.
Vi bedriver cirkelverksamhet med Hammarö Storband.

Vi ska arrangera konserter i skateparken vid Mörmo Gård.

Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen.

Kultur & Samhälle
Vi ska i samarbete med Mörmo gård/biblioteket starta spelverksamhet
under höst-vinter 2021.
Djur & Natur
Ornitologerna på Hammarö fågelstation - ringmärkarcirkel.

Brukshundklubben – stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Jägareförbundet - Skytteträning med jaktriggen. Toppa ditt hagelskytte. Viltmarknad, försäljning av viltkött. Eftersök mörkerträning.
Hammarö Jaktvårdsklubb - stöd utifrån föreningens behov och
önskemål. Handladdning. Workshops GPS, hundpejl, vapenvård.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
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Hammarö kommun
Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Sportfiskarna – Ambitionen är att inbjuda alla föreningar i Värmland till
en träff. Fisketillsyn fortbildning.
Skoghalls sportfiskare – Workshops i föreningen.

Studiefrämjandet ordnar en aktivitetsdag med Naturtema.
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Hällefors kommun
Djur & Natur
Naturskyddsföreningen - Håller på och bygger ett visitors center vid
Södra Hyttan. Studiefrämjandet stöttar dem i detta.
Samarbete med vårdcentralen - Studiefrämjandet ska i samarbete med
vårdcentralen försöka nå äldre människor och få dem att engagera sig i
kamratcirklar.
Keramikkurser.

Brukshundklubben – stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Föreningsutveckling med jaktvårdkretsen. Lydnadsutbildning med
Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med
Henrik Widlund och Håkan Karlsson. Vi kommer göra en satsning på
att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så
möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med
teori och praktik (i hägn).
Hällefors ornitologförening – stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Lagningscafét

Kultur & Samhälle
Förberedelser för “Taggad 2022”ett samarbetsprojekt för att erbjuda
kulturverksamheter i Hällefors under två dagar i samarbete med Kulturskolan och det civila samhället.
Inleda framtida samarbete med folkhögskolan
Erbjuda cirklar och annan verksamhet i Samarbete med vårdcentralerna arbete kring hälsosamtal för föräldrar och för 40-, 50-, 60-, och 70
åringar.
Utveckla Stationshuset i Bredsjö som en mötesplats för cirklar och
annan verksamhet kring kultur, demokrati och hållbar utveckling.
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Hällefors kommun
Revyprojekt i Norra länsdelarna i syfte att starta nya amatörteaterföreningar i samarbete med amatörteaterkonsulenterna
Samarbeten med Biblioteket kring bland annat bokcirkelverksamhet
Fortsätta utveckla samarbetet med SHOIF och Bredsjö kulturkooperativ i Södra Hyttan där det bedrivs Bokloppis, Galleri, naturguidningar,
musikupplevelser och mycket annat.
Verka för att Studiefrämjandet ska ha ett kontor eller plats i ett kontor
senast 2021-2022 gärna på en mötesplats för andra verksamheter.
Starta guideutbildningar kring kommunens sevärdheter samt naturguider.
Integration
Cirkelverksamhet kring utvecklad integration i samverkan med Hällefors multikulturellt center bland annat samhällskunskap, föräldrastöd
via bland annat Älskade barn, svenska mm.
Utveckla verksamheten i gamla panncentralen i samverkan med Hyresgästföreningen BOAB samt andra bildningsförbund
Föräldraskap i Sverige
Vi kommer inom projektet TIA som finansieras med beviljade med från
Länsstyrelsen att erbjuda studiecirklar inom Älskade Barm, Hälsa och
Samhällskunskap.
Erbjuda Svenska dag ett och Vardags svenska.

Projektansökningar
Revyprojekt
Digitala verksamheter
Spelkvällar, lagningscafé, fler utbildningar i digital verksamhet.
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Karlskoga kommun
Djur & Natur
Brukshundklubbarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Svenska turistföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Sportfiskarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Permakultur eventuellt ihop med Integration
Jägarskolan. Jaktrigg. Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och
Boel Johansson. Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan
Karlsson. Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län. Satsning på att få komma
ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och
praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Samarbete Gyttorp föreläsning/ workshop.

Integration
Svenska, Samhällsorientering, Hälsa, Älskade barn.

Sfi - Alfa
Vi kommer att aktivt arbeta med att föreningsutveckling ledarutbildningar till Islamska kulturföreningen för att tillgodose medlemmarnas
behov av fortbildning.
Vi kommer aktivt arbeta för att stötta upp med utbildningar till de
föreningarna som avser att komma igång på Häsängen i gemensamma
lokaler.
Vi fortsätter vårt integrationsarbete med kolonilotter från och med i år
har Studiefrämjandet 2 st lotter där vi erbjuder våra deltagare från olika
kulturer att gemensamt träffas och odla. .

Verksamhetsplan 2020
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Karlskoga kommun
I våra lokaler på Bredgårdsgatan erbjuder vi Svenska dag ett samt Vardags svenska och i våra lokaler fortsätter vi med att erbjuda verksamhet för utrikesfödda kvinnor i dans och hälsa.
Vi avser att erbjuda Älskade Barn som riktar sig endast till män

Vi avser att ha minst en föreläsning om Förälder i Sverige
Vi avser att fortsätta utveckla vårt samarbete med övriga aktörer inom
det civila samhället.
Vi kommer aktivt att arbete med Föräldraskap i Sverige

Eventuellt odla i samarbete med Natur

Kultur & Samhälle
Samarbetar med två teaterföreningar (Nolby teater och Karlskogarevyn
Gôrskôj).
Karlskoga/Degerfors grafiska verkstad
Vi kommer göra en satsning för barn och ungdomar, få dem intresserade av att börja dansa hos oss
Dans/integration - Vi kommer fortsätta med verksamheten för utrikesfödda kvinnor
Dans från olika kulturer
Vi fortsätter med verksamheterna Friskvård för äldre, Vattengymnastik,
Dans för barn och ungdomar.
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Karlskoga kommun
Musik
Vi har en ny replokal i Bodaborg
Bedriva cirkelverksamhet i våra två musikhus, Skrantahuset och
Häsängs musikhus. Dessa musikhus är i stort sett alltid fullbelagda och
verksamheten flyter på bra.
MCU – MusikCirkelUtveckling – ska genomföras för de band som ännu
ej deltagit på utbildningen.
Vi ska genomföra ett turnéstopp i Livekarusellen 20201

Vi genomför kulturprogram på äldreboenden och LSS-institutioner
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Karlstad kommun
Kultur & Samhälle
Fortsatt samarbete med dansföreningen Tango Sol

Fortsatt samarbete med squaredansföreningen Skogsstjärnan

Fortsatt samarbete med dansgruppen Sara P

Fortsatt samarbete med dansgruppen Glam&Groove
Ordna en nätverksträff/workshop för våra samarbetande dansföreningar
Samarbete runt kultur/samhälle utifrån deltagarnas önskemål på
Kronoteket Kronoparken
Jobba med de nya och de som vi sedan tidigare samarbetar med, vad
gäller teatergrupper , via nya cirklar, nätverksträffar, workshops och
fortbildning för ledarna
Rollspel på NTI-skolan

Fortsatt samarbete med våra nuvarande hanverksgrupper i Karlstad
Tänka nytt kring hantverk, hur kan vi nå fler, och hur kan vi nå fler
målgrupper
Titta på, och söka extern finansiering för att utveckla hantverkslokaler
i Karlstad
Ordna en nätverksträff för våra samarbetande hantverksgrupper i
Karlstad
Allas trädgård
Fortsätta, utveckla och fördjupa samarbeten med Spelkultur-föreningarna Karlstad Spelkulturförening, Smash i Värmland samt Wermland
Dice Warriors
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Karlstad kommun
Musik
Livekarusellen – Katapulten, genomförs hösten 2021. Ytterligare turnéstopp kommer genomföras på fritidsgårdar i kommunen.
Nemis – Putte i Parken; under förutsättning att restriktioner hävs så
kommer vi att ansvara för en scen på festivalen med 12 artister från
Studiefrämjandets verksamhet. Putte i Parken har nya ägare som vi
utvecklar scenen tillsammans med. Artister som spelar på festivalen
och på Sweden Rock kommer erbjudas ett “Festival Boot Camp” innan
festivalen för att planera och få ut så mycket som möjligt av festivalen.
Musikverksamhet på musikhuset Strandvillan, där vi har 22 replokaler.
Musikverksamhet på Gjuteriet, där vi har 10 replokaler och inspelningsstudio. Inspelningsstudion lämpar sig också för live-streams på nätet
som vi har börjat med.
Vi ska genomföra en musikloppis, under samma dag i hela landet. 9
oktober 2021.
UKM – Vi kommer genomföra UKM på Kronoparkens fritidsgård, i Molkom och på UNO under 2020.
Musikgäris Värmland – vi fortsätter att samarbeta med Facebookgruppen och konceptet Musikgäris i Värmland. För musikintresserade kvinnor och icke-binära. Förhoppningen är att det ska locka fler i målgrupperna till vår verksamhet, både cirklar, annan folkbildningsverksamhet
och kulturprogram.
Lovaktiviteter genomförs om det finns medel att söka för verksamheten.
Samarbeta med och bedriva cirkelverksamhet på Fritidsgården Tolvmansgatan samt se till att replokalerna är i gott skick. I samarbete med
Tolvmansgatan bedriver vi även sommarmusik under sommarlovet.
Samarbeta med och bedriva cirkelverksamhet på UNO samt se till att
replokalerna är i gott skick.
Vi ska se över möjligheten att starta Popkollo-verksamhet.
Vi fortsätter samarbetet med Karlstad Skateboardklubb och deras evenemang ”2 dagar senare”.
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Karlstad kommun
Vi ska medverka på Kulturnatten 2021
Vi ska utveckla verksamhet i instrumentundervisning. Både enskild
undervisning och i cirkel. Även att hjälpa ungdomar att starta band är
verksamhet vi ska utveckla.
Om medel finns att söka kommer vi söka för att genomföra Dagkollo
under sommaren 2021 i samarbete med Kultursektionen.
Ett flertal scener i Karlstad önskar samarbete inför 2021. Detta ska vi
jobba vidare på för att utveckla och hitta en bra form för. I efterdyningarna av Coronapandemin kan detta bli extra viktigt.
Undersök att starta samarbete med Ungdomsfullmäktige och Lots of
Love.
Vårt interreg-projekt MECO ska genomföra musikbranschaktiviteter för
kunskapshöjning, samskapande och innovation
Integration
Vardagssvenska

Svenska Dag 1

Älskade Barn

Samhällskunskap .

Hälsa
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Karlstad kommun
Djur & Natur
Turistföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Kronoteket – presentera Studiefrämjandet på Kronoparken.

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
SKF Karlstad (Svenska kockars förening) - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Vi kommer ordna ca 8 aktiviteter inom viltmatlagning under 2021.
Naturrum - Föreläsning om fåglar och fågelholksbygge med barn på sportlovet.
Föreläsning med Anders Wirdheim.
Ornitologerna - Värmlands ornitologiska förening och Karlstads ornitologiska
förening: föreläsningar, bildvisningar och utställningar stöttar vi.
Fågeltornscirkel
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att bjuda in alla klubbar i Värmland till en aktivitet. Fisketillsyn fortbildning.
Lokala hundklubbar - stöd utifrån behov och önskemål. Klubbträff med Kennelklubbens lokala hundklubbar.
Brukshundklubben - Funktionärsutbildning, instruktörsutbildning, Studiefrämjandets utbildningsansvarigträff.
Jägareförbundet - Skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan. Toppa ditt
hagelskytte (SSRK-KJSK) Åtta viltmatsarrangemang tillsammans med Svenska
kockars förening och Jägareförbundet. Utbildning av nya och gamla jaktskytteinstruktörer. Långhållsskytte. Vi ska också försöka få lite bättre fart på jakthundsutbildningssidan.
Digitala föreläsningar med Peter Ekeström och Per “Bula” Kristoffersson.
Karlstads jaktskytteklubb: Jägarskola, Jägarskolan steg 2: vidareutbildning av
nyutexaminerade jägare. Fortbildning för provledare.
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Karlstad kommun
I2-skogen: Vi utbildar deras jaktledare och funktionärer på olika sätt. Vi stöttar de
arrangemang som sker där.
NVR-fortbildning

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål. Green Team.

4 H - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Trädgårdssällskapet i Karlstad - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Stadsodlarna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Koloniträdgårdsföreningen Steffens minne - stöd utifrån föreningens behov och
önskemål.
Karlstads koloniträdgårdsförening - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Seniorernas Hus – stöd utifrån behov och önskemål.

Blå stjärnan - stöd utifrån behov och önskemål.

Rikare trädgård.

Allas trädgård - Workshops i trädgården och bakning i ugnen.

Digitala verksamheter
Digitala rollspelskurser á fem tillfällen, uppstart och hjälp till fortsättning som studiecirkel
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Kils kommun
Djur & Natur
Jägareförbundet - Skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan.
Toppa ditt hagelskytte.
Kils JSK - stöd utifrån behov och önskemål.

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Tollareklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

SSRK – stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Sportfiskarna – vi bjuder in alla klubbar i Värmland till en aktivitet

Kultur & Samhälle
Söka samarbete med Fårfesten i Kil. Kontakt tagen men satt på paus
under pandemin, då Fårfesten 2021 troligen blir inställd.
Musik
Vi bedriver cirkelverksamhet tillsammans med bandet Bleach n Soda.
Ett väldigt aktivt band som lär sig skriva egna låtar och spela in i studion i Karlstad.

Verksamhetsplan 2020
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Kristinehamn kommun
Kultur & Samhälle
Dans för alla- invandrade/svenskar som möts och dansar varandras
danser
AVIPO/Killmiddag- digital föreläsning med efterföljande träff och möjlighet till fortsatt verksamhet
Öppna tematräffar i våra nya Lokaler på Landa och utomhus

Genomföra Digital delaktighets cirklar/träffar för seniorer

Bokcirklar både digitala och i samarbete med biblioteket
Söka mer samarbete/partnerskap med olika kommunala avdelningar,
ex Förebyggarenheten, Museet, Biblioteket, Musikskolan
Fortsätta vårt goda samarbete med socialförvaltningen kring olika
verksamheter och aktiviteter, ex seniorkollo, sommarkollo för funktionsnedsatta, träffpunkter runt om i Kristinehamn
Fortsätta och än mer utveckla vårt samarbete med Liv&Lust volontärer
som samarbetar med oss i det som är folkbildning, via socialförvaltningen i Kristinehamn. Helt fritt och frivilliga insatser.
Fortsätta samarbeta med de olika hantverksgrupper vi redan samarbetar med som finns runtom i kommunen.
Hitta nya hantverksgrupper att samarbeta med i våra nya lokaler

Ordna olika workshops inom ämnet hantverk.
Söka ett arvsfondsprojekt för Träffpunkt Landa i samverkan med flera
parter.
Få en bra samverkan mellan alla parter som kommer att finnas i Landa
huset- Musikskolan, Fritidsgården Bygget, Studiefrämjandet
Delta med våra olika folkbildande grupper/föreningar i firandet utav
att vårt hus fyller 100 år. Landa 100 år, tillsammans med övriga parter i
huset.
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Kristinehamn kommun
Fortsatt samarbete med Kristinehamns trädgårdsförening

Fortsatt samarbete med Kristinehamns Bygdnadsvårdsförening

Fortsatt samarbete med Juttas sycirkel- Landa

Fortsatt samarbete med knypplingsgruppen- Landa

Fortsatt samarbete med STF
Anordna en WS/nätverksträff för våra samarbetande grupper inom
hantverk
Fortsatt samarbete med Djurskyddet i Kristinehamn
Fortsatt samarbete med Rune B kring både skrivar, bok cirklar , samt
utöka med lite musik
Fortsatt digitala bokcirklar med författare Malin Malcanek

Fortsatt samarbete med Kerstin E linedans

Fortsatt samarbete med Squaredansklubben The Bear Dancers

Fortsatt samarbete med föreningen Nördkreatörerna

Fortsatt samarbete med Johans spelgrupp (Sverok)
Fortsatt samarbete med Kristinehamns folkhögskola kring föreningskunskap
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Kristinehamn kommun
Integration
Vi kommer att kunna erbjuda Vardags Svenska.

Svenska Dag 1.

Älskade Barn .
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Kristinehamn kommun
Djur & Natur
Jägareförbundet - Skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan.
Toppa ditt hagelskytte - utvecklingskvällar/ repetition. Cirkel i Wehunt.
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Brukshundklubben – Hundens vecka. Stöd utifrån föreningens behov
och önskemål.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att bjuda in alla klubbar i Värmland
till en aktivitet. Fisketillsyn fortbildning/ grundutbildning.
Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Trädgårdssällskapet i Kristinehamn - stöd utifrån föreningens behov
och önskemål.
Musik
Vi bedriver studiecirkelverksamhet med banden Dan and The Electros,
The Bunge, From The Moon, Nattkröken, The Blue Hobos, Picassokören
och Lucy.
Vi fortsätter driva våra replokaler på gamla A9-området i samarbete
med ABF.
Vi erbjuder band från Kristinehamn att delta i Livekarusellen 2021 och
arrangerar ett turnéstopp i Kristinehamn om band från orten deltar.
Vi planerar att samverka med Bygget och Musikskolan när deras nya
lokaler, som vi delar med dem, är klara.
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Kumla kommun
Musik
Vi ska genomföra en MCU – MusikCirkelUtveckling. Mest troligt är att
det blir en spontant genomförd utbildning då vi har tillräckligt med
deltagare från nya band
Vi ska genomföra en fritidsgårdsturné för att locka ungdomar till vår
verksamhet.
Vi ska undersöka möjligheten att genomföra en fritidsgårdsturnéliknande aktivitet för funktionsnedsatta.
Vi ska genomföra lovaktiviteter för ungdomar.
Vi genomför kulturprogram på LSS och seniorboenden i kommunen.
Även verksamhet som babysång och klaffgitarr, samt undervisning för
pensionärer i gitarr.
Radio och podd. Vi driver cirklar i produktion och sändning

Vi ska genomföra skolbesök med presentation av musikverksamheten.

Baby-/ Småbarnssång Kumla Familjecentral

Vi driver körerna Kraxkören och Kvarngårdskören i Kumla
Vi bedriver musikverksamhet i våra musikhus Musikkällaren och Multisignal där flera band har möjlighet att lära sig spela musik tillsammans.
Vi ska genomföra en turnéstopp i Livekarusellen
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Kumla kommun
Kultur & Samhälle
Samarbetar med Kraxkompaniet (revy och teater)

Ett samarbeta med Kumla Hotell är på gång angående “Mordmiddagar”
Sällskapet Kumla Trädgårdsamatörer - stöd utifrån föreningens behov
och önskemål
Sveajouren

Kumla Fotoklubb
Permakultur - nuvarande permakulturcirkel fortsätter, arbetet fortgår
på att nå ut till nya grupper.
Smedjan i Västra Åby - stöd utifrån behov

Djur & Natur
Brukshundklubben Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Jägareförbundet Toppa ditt hagelskytte. Jaktrigg. Lydnadsutbildning
med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med
Henrik Widlund och Håkan Karlsson. Vi kommer göra en satsning på
att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så
möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med
teori och praktik (i hägn).
Kumla trädgårdsamatörer stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Naturskyddsföreningen stöd utifrån behov och önskemål.

Sportfiskarna stöd utifrån behov och önskemål.

Verksamhetsplan 2020
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

43

Kumla kommun
Integration
TIA verksamhet med stöd från Länsstyrelsen med inriktning på hälsa,
samhällskunskap och Älskade Barn.
Vardagssvenska, Svenska dag 1 samt uppsökande verksamhet för att
nå de som står långt från arbetsmarknaden.
Ledar- och föreningsutveckling

Ska ha 90 procent av alla cirklar på E-lista 2021
Vi kommer att fortsätta att stötta förningarna i sitt arbete med föreningsutveckling, utbilda ledare i Älskade Barn som sedan kan bedrivas
i föreningarna samt ledarutbildningar, vidare kommer vi att arbeta för
att få in flera förningar gemensamt i våra lokaler. Vi har ett flertal lokaler i Kumla dessa ska ses över och fräschas upp utifrån föreningarnas
behov. Föreningar som vi samarbetar med IQUR Center i Kumla, Kristna
Kulturföreningen, Kultur och Intergration i Kumla och Somaliska kulturföreningen
Vi kommer fortsätta vårt arbete med nätverket Föräldrar emellan
och genomför föreläsningar samt att aktivt arbeta med uppsökande
verksamhet för att erbjuda språkträffar till föräldraledig då vi har bra
lokaler att bedriva verksamheten i.
Vi kommer inom projektet TIA som finansieras med beviljade med från
Länsstyrelsen genom att erbjuda studiecirklar inom Älskade Barm,
Hälsa och Samhällskunskap.
Vi kommer att erbjuda Älskade Barn endast för män

Vi kommer att ha föreläsning om Förälder i Sverige

Vi kommer aktivt att arbete med Föräldraskap i Sverige
Vi avser att fortsätta utveckla vårt samarbete med övriga aktörer inom
det civila samhället.
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Laxå kommun
Musik
Vi kommer ha kontakt med Laxå Kommun om att bedriva verksamhet
Kunskapens Hus där dom vill samla olika verksamheter.
Vi ska bedriva Musikverksamhet på Laxå Dagcenter.

Vi driver Anuska-kören i Laxå.

Kultur & Samhälle
Smedjan i Laxå - stöd utifrån behov och önskemål
Eventuellt försöka få söka upp före detta medlemmar i Laxårevyn med
tanke på att få igång den igen
Porslinsmålning - stöd utifrån gruppens önskemål

Djur & Natur
Toppa ditt hagelskytte. Jaktrigg. Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med Henrik Widlund
och Håkan Karlsson. Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla
hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län. Satsning på att få
komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i Örebro
län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med
teori och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i
hägn).
Brukshundklubben stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Naturskyddsföreningen stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Sportfiskarna stöd utifrån behov och önskemål.
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Laxå kommun
Integration
Svenska, Samhällsorientering, Älskade barn, Hälsa

Ledar- och föreningsutveckling.
Vi kommer att aktivt arbeta med att föreningsutveckling ledarutbildningar till föreningen Sham för att tillgodose medlemmarnas behov
av fortbildning samt att utbilda ledare i Älskade Barn för att bedriva
verksamheten i föreningen.
Vi avser att ha minst en föreläsning om Förälder i Sverige.
Vi kommer inom projektet TIA som finansieras med beviljade med från
Länsstyrelsen genom att erbjuda studiecirklar inom, Hälsa och Älskade
Barn
Vi kommer erbjuda Svenska dag ett och Vardagssvenska samt att försöka nå ut till Föräldralediga
Vi kommer aktivt att arbete med Föräldraskap i Sverige.
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Lekeberg kommun
Musik
Vi bedriver stor musikverksamhet på musikhuset i Fjugesta.

Fritidsgårdsturné på fritidsgården.

Vi ska genomföra turnéstopp i Livekarusellen på musikhuset i Fjugesta
Vi ska bedriva cirklar inom LSS i Läkande Sång
Baby-/ Småbarnssång på Lekeberg bibliotek
Djur & Natur
Toppa ditt hagelskytte. Jaktrigg. Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med Henrik Widlund
och Håkan Karlsson. Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla
hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län. Satsning på att få
komma ut och träffa så många älgskötselområden så möjligt i Örebro
län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med
teori och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i
hägn).
Naturskyddsföreningen stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Kultur & Samhälle
Samarbetar med tre kulturföreningar (Lekebergs revysällskap, Riseberga Rediviva, Kräcklingebyggdens vänner)
Smedjan på Högan - stöd utifrån behov och önskemål

Fjugesta vävstuga - stöd utifrån behov och önskemål

Fotocirkel/utbildning
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Lekeberg kommun
Integration
Synliggöra Studiefrämjandet, eventuellt med hjälp av “vävtanterna”
Erbjuda svenska dag ett, Vardags svenska samt att vi aktivt kommer att
arbete med Föräldraskap i Sverige
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Lindesberg kommun
Musik
Eventuellt nya lokaler för musikverksamheten

Bedriva ungdomsgårdsverksamhet på Hillstreet 1 gång i veckan

Utveckla radioverksamhet

Spelningar på Hillstreet

Sommarjobbare och sommarlovsaktiviteter på Hillstreet

Kultur & Samhälle
Spelkultur på Norrtull

Föreningen Kyrkbergets vänner

Djur & Natur
Trädgårdsföreningen

Ambitionen är att utöka samarbetet med Friluftsfrämjandet.

Utökat samarbete med Frövi Fågelklubb.

Rikare trädgårdar.

Verksamhet med Kyrkbergets vänner fortsätter.
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Lindesberg kommun
Verksamhet i samarbete med Naturskyddsföreningen - de önskar sig en
lie-kurs 2021. Cirkel om hur man anlägger ängar. Styrelseutbildning.
Fellingsbro Brukshundklubb: Stöd utifrån behov och önskemål.

Brukshundklubben: Föreläsning. Stöd utifrån behov och önskemål.

Samarbete med vårdcentralen - Lugn av Naturen.
Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson. Vi kommer
göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län. Satsning på att få komma ut och träffa så många
älgskötselområden så möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - Kurs/
cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik. Kurs/cirkel
om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Integration
Aktivt arbeta med Föräldraskap i Sverige

Digitala verksamheter
Streama konserter. Instrumentkurser online.
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Ljusnarsberg kommun
Kultur & Samhälle
Arbeta för att starta fler kulturföreningar
Revyprojekt i Norra länsdelarna i syfte att starta nya amatörteaterföreningar i samarbete med amatörteaterkonsulenterna
Söka samarbete med Folkets Trädgård Ställdalen
Erbjuda cirklar och annan verksamhet i Samarbete med vårdcentralerna arbete kring hälsosamtal för föräldrar och för 40-, 50-, 60-, och 70
åringar.
Planering för att skapa “Taggad” en helg fylld av aktiviteter i samarbete
med civilsamhället. Liknande verksamhet har gjorts i Hällefors med
mycket gott resultat.
Djur & Natur
Få i gång samarbete med Trädgårdsföreningen i Ljusnarsberg.
Rikare trädgårdar.
Naturskyddsföreningen ny krets
Svenska Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Jägarskola. Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.
Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer
inom Jägareförbundet Örebro län. Satsning på att få komma ut och
träffa så många älgskötselområden så möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och
praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Samarbete med Kooperativet i Ställdalen

Samarbete med Vårdcentralen
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Ljusnarsberg kommun
Integration
Samarbete med Vårdcentralen
Erbjuda Svenska dag ett, Vardags svenska samt att vi aktivt kommer
att arbete med Föräldraskap i Sverige

Projektansökningar
Revyprojekt
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Munkfors kommun
Musik
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM.
Utveckla samarbetet med Rockmusiklinjen på Geijerskolan så att de
som går på utbildningen kan delta i studiecirkelverksamhet på fritiden.
Vi informerar med jämna mellanrum på skolan.
Livekarusellen ska genomföras på Geijerskolan.
Vi bedriver cirkelverksamhet i dragspel, samt några band som har cirkel
hos oss.
Kultur & Samhälle
Researcharbete kring kommunen som helhet. Bra personer på kommunen, utbildningar, föreningsregister, dokumentation från region
Värmlands kommuninventering mm. Stärka kontakterna vi tidigare
haft.
Riktad Marknadsföring inom specifika ämnen.

Djur & Natur
Jägareförbundet - skytteaktivitet.

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att bjuda in alla klubbar i Värmland
till en aktivitet. Fisketillsyn fortbildning.
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Nora kommun
Musik
Få igång verksamhet i musikhuset. Ansöka om att ta in en person på
extratjänst för att få igång huset.
Besöka Karlsängskolans fritidsgård.
Jobba i team över sektionsgränserna för att få igång norra länsdelen
och hela länet.
Djur & Natur
Vi samarbetar med Nora Brukshundklubb kring deras cirkelverksamhet.
Vi fortsätta samarbetet med Trädgårdsföreningen i Nora. Betonggjutning. Workshop i svetsning. Bygga fågelholkar. Skördefest.
Vi ska genomföra Naturskola tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Vi ska genomföra lagningscafé.
Jägarskola. Lydnadsutbildning med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med Henrik Widlund och Håkan Karlsson.
Vi kommer göra en satsning på att L1-utbilda alla hundinstruktörer
inom Jägareförbundet Örebro län. Satsning på att få komma ut och
träffa så många älgskötselområden så möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och
praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med teori och praktik (i hägn).
Ännu tajtare samarbete med BHK

Projektansökningar
Friluftslivets år, Revyprojekt med syfte att få till amatörteaterföreningar i Norra länsdelen.
Digitala verksamheter
Kassörsutbildning, Danskurs

54

Verksamhetsplan 2020
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Nora kommun
Kultur & Samhälle
Utställning kring Spel på Bryggeriet.
Fortsatt samarbete med Regnbågsteatern som förhoppningsvis kan
genomföra föreställningar under året.
Samarbete med Teatergruppen Tur & Retur som planerar att genomföra föreställningar på Nora Teater under april-maj.
Samarbete med Nora släktforskare. Under året är målet att kunna anordna ett seminarium kring tolkning av DNA-analyser tillsammans.
Att i samarbete med Hembygdsföreningarna, släktforskarna och NBV
anordna samtal, utställningar m.m. på temat Demokratin 100 år.
Fortsätta samarbetet med SFI och sygruppen fantastiska händer.
Att anordna olika träffar på hållbara teman tillsammans med lagningscaféerna.
Att anordna dans i Nora. Beroende av restriktionerna kommer det att
vara digitalt, ute och inne och inom områden som showjazz, balett,
pappa-barn-dans och frigörande dans.
Att fortsätta erbjuda vår kontorslokal i Nora till grupper som vill nyttja
den såsom syverksamhet, styrelsemöten, franska m.m.
Att samarbeta med daglig verksamhet i Nora.

Integration
Fantastiska händer

SFI & Naturskyddsförening

Föräldraskap i Sverige
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Storfors kommun
Musik
Vi kontaktar kultursekreteraren på kommunen för att se var i deras
verksamhet vi kan vara en del i samhället.
Kultur & Samhälle
Fysiska/digitala Bokcirklar

Djur & Natur
Storfors hundklubb - Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att bjuda in alla klubbar i Värmland
till en aktivitet. Fisketillsyn fortbildning.
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Sunne kommun
Musik
Vi ska genomföra en lokal festival i UKM.
Vi ska besöka kommunens kulturchef under 2021 för att se vilka aktiviteter som saknas i kommunen.
Vi ska ha möte med Inka Musik för att genom dom komma i kontakt
med musikintresserade.
Researcharbete kring kommunen som helhet. Bra personer på kommunen, utbildningar, föreningsregister, dokumentation från region
värmlands kommuninventering mm.
Kultur & Samhälle
Pågående och etablerat samarbete med Elofsruds bygdegårdsförening
Försöka få till en gemensam satsning för att utveckla ny verksamhet
och lyfta närvaron i Sunne, där musik, natur och kultur deltar.
Troligen verksamhet inom Leaderprojekt Skogsliv.
Cupido, samverkan med projektet (Region Värmland)
Elofsruds bygdegårdsförening. Ungdomsstyrelse – utbildning och numera föreningsutveckling och stöd i arbete.
Researcharbete kring kommunen som helhet. Bra personer på kommunen, utbildningar, föreningsregister, dokumentation från region
Värmlands kommuninventering mm.
Riktad Marknadsföring inom specifika ämnen
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Sunne kommun
Djur & Natur
Brukshundklubben – stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Spaniel och Retrieverklubben - stöd utifrån föreningens behov och
önskemål.
Björken - aktivitet ornitologerna.
Svenska Jägareförbundet - Skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan. Toppa ditt hagelskytte.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att bjuda in alla klubbar i Värmland
till en aktivitet. Fisketillsyn fortbildning.

57

58

Verksamhetsplan 2020
Studiefrämjandet Örebro-Värmland

Säffle kommun
Musik
Vi ska bedriva cirkelverksamhet med banden Strykjärn och Creatures
och Maxi Packs gäng.
Vi ska genomföra UKM – lokalfestival.
Samarbeta med Ungdomens Hus – kursverksamhet ibland annat studio- och inspelningsteknik under vår och höst.
Djur & Natur
Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Trädgårdssällskapet i Säffle - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Koloniförening - ambitionen är att starta upp ett samarbete.
Jägareförbundet - Skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan.
Toppa ditt hagelskytte JAQT.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att bjuda in alla klubbar i Värmland
till en aktivitet. Fisketillsyn fortbildning.
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Säffle kommun
Kultur & Samhälle
Olika workshop inom dans, främst i samarbete med Ungdomens hus,
men gärna undersöka annan extern finansiering, ex Region Värmland,
för då kan vi väva ihop det med fler kommuner under samma tema.
Fortsatt dialog med Ungdomens Hus kring utvecklande av cirklar

Riktad Marknadsföring inom specifika ämnen.

Integration
Vi ska genomföra cirklar i svenska och samhällsorientering.
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Torsby kommun
Musik
Ragnar Sundquist Vänner - festivalsamarbete. Ev filmprojekt om Reg
Värmland går in med medel.
Undersöka möjlighet till samarbete med ABF och musikföreningen Ge
och Hör. Troligen hösten 2021 eller under 2022.
UKM – lokal festival

Vi bedriver cirkelverksamhet med flera band och musiker.

Djur & Natur
Jägareförbundet - Skytteutbildning med jaktriggen. Jägarskolan. Utbildning av nya och gamla jaktskytteinstruktörer och skjutledare.
Brukshundklubben - Stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Torsby trädgårdsförening - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att bjuda in alla klubbar i Värmland
till en aktivitet. Fisketillsyn fortbildning.
Kultur & Samhälle
Pågående, etablerade samarbeten med bl a Fryksände hembygdsförening, Föreningen Ragnar Sundquists Vänner, Lekvattnets hembygdsförening, Torsby Kniv & Hantverksförening, Sahlströmsgårdens
Vänner, flera kamratcirklar inom hantverk, Torsby bibliotek.
Förstudie om Finnskogen som världsarv, kunskapsuppbyggnad genom
nya cirklar. Vi deltar i Leader Växtlust Värmlands projekt Skogsliv
2020–2022, där vi genom cirklar dels dokumenterar och dels utvecklar
nya sätt att förmedla kunskap/guida på besöksmålen.
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Årjäng kommun
Musik
UKM – lokal festival på ungdomsgården Tingshuset.
Undersöka möjligheten till utökat samarbete med Tingshuset. Vi kommer inrikta oss på andra verksamheter än musicerande. Arrangörskap
och andra kulturformer.
Vi bedriver cirkelverksamhet med banden Deerslayer och Disembalmed.
Kultur & Samhälle
Riktad Marknadsföring inom specifika ämnen

Engagerad cirkelledare/personal som arbetar uppsökande.
Researcharbete kring kommunen som helhet. Bra personer på kommunen, utbildningar, föreningsregister, dokumentation från region
Värmlands kommuninventering mm.
Djur & Natur
Jägareförbundet - Skytteutbildning med jaktriggen.

Brukshundklubben - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.
Sportfiskarna – Vi har ambitionen att bjuda in alla klubbar i Värmland
till en aktivitet. Fisketillsyn fortbildning.
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Örebro kommun
Musik
Föreläsningar online: Allt inom musik

Erbjuda instrumentundervisning enskild, även online

Funkismusik

Oxhagen studioverksamhet
Se över möjligheten att ha fler replokaler, för att kunna möta upp ett
stort behov (Rytmus och källaren)
Tedans i danssalen på söndagar

Få igång våra deltagare i banden att testa Jamkazam.

Jobba för att starta UKM i Örebro Län

Radio och Podd

Erbjuda verksamhet i närområdet, Vardagar, körer.

Utbilda fler att hantera studion i Örebro.
Musikverksamhet med seniorer på Örebro kommuns träffpunkter,
service- och äldreboenden, övriga seniorboenden inom Örebro
kommun såsom ex ÖBO.
Bedriva inspelningsteknik i studion på Karlsgatan tan
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Örebro kommun
Vi driver Gilleskören i Örebro.

Livestream

Digital MCU

Kultur & Samhälle
TV-spel/filmhörna på Karlsgatan
Gällersta forngårdsförening samarbete med föreningen kring deras
smides- och byggnadsvårdskurser.
Nerikes fordonshistoriker stöd utifrån föreningens behov och egna
önskemål.
Aktiviteter för ungdomar i bostadsområdena Oxhagen och Varberga

Dialogträff mellan politiker och boende i Oxhagen och Varberga

Dans för Parkinson på Karlsgatan.
Fortsatt samarbete med dagliga verksamheter som har dansverksamhet på Karlsgatan
Fortsatt samarbete med “Dans för hälsa” där unga tjejer med lättare
psykiska problem dansar hos oss på Karlsgatan.
Dans för 60+ på Karlsgatan
Samarbete med många fria dansgrupper som nyttjar våra lokaler på
Karlsgatan. Anordna en dansträff för erfarenhetsutbyte för alla våra
grupper som finns i Örebro län.
Digital ledarutveckling.
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Örebro kommun
Djur & Natur
Naturskyddsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Trädgårdsföreningar - stöd utifrån föreningens behov och önskemål.

Ornitologerna - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

IT-guide - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Örebro läns kennelklubbs verksamhet - stöd utifrån föreningens behov
och önskemål
Örebro Hundsällskap Brukshundklubb - stöd utifrån föreningens behov
och önskemål
Örebro Brukshundklubb - stöd utifrån behov och önskemål.
Jägarskolan. Toppa ditt hagelskytte. Jaktrigg. Lydnadsutbildning
med Ebbe Christiansen och Boel Johansson. Eftersöksutbildning med
Henrik Widlund och Håkan Karlsson. Vi kommer göra en satsning på
att L1-utbilda alla hundinstruktörer inom Jägareförbundet Örebro län.
Satsning på att få komma ut och träffa så många älgskötselområden så
möjligt i Örebro län. Jägareförbundet - Kurs/cirkel i viltspår och jakthundslydnad med teori och praktik. Kurs/cirkel om vildsvinsjakt med
teori och praktik (i hägn).
Digitala föreläsningar med Peter Ekeström och Per “Bula” Kristoffersson.
Svenska Turistföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Hopajola - stöd utifrån föreningens behov och önskemål

Friluftsfrämjandet - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
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Örebro kommun
Insektsföreningen - stöd utifrån föreningens behov och önskemål
Stort fokus på att fylla vårt nya verksamhetshus med aktiviteter – inplanerat redan nu är en kurs i trädbeskärning, botanikcirkel och fågelskådning för nybörjare
Klimatnätverket- studiecirklar och aktiviteter

Klimatluncher på Rosengrens skafferi - föreläsningsserie

Fisketillsyn, utbildning fisketillsynsman

Äppelbeskärning

Fågelskådning

Handladdning

“Skyttebiograf” i Lanna utveckla samarbete.
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Örebro kommun
Integration
Vi kommer inom projektet TIA som finansieras med beviljade med från
Länsstyrelsen att erbjuda studiecirklar inom Älskade Barm, Hälsa och
Samhällskunskap.
Erbjuda Svenska dag ett, Vardags svenska samt att vi aktivt kommer att
arbete med Föräldraskap i Sverige.
Utveckla vårt samarbete med föreningarna genom att erbjuda ledarutbildningar, älskade barn, föreningsutveckling för stötta deras medlemmarnas behov av språk, kultur, data, samhällsinformation. demokrati
med för att nämna några samt att vi är öppna för att utvecklasamarbetet med nya föreningar och övriga kommuninnevånare, ned ett axplock
av de föreningar som vi idag stödjer i deras folkbildningsverksamhet.,
exempel på föreningar Kooperativet Träffpunkt, Nyanländas Stöd &
Service, Somaliland Förening, Syriska Föreningen och Örebros Konst &
Kulturförening
Projektansökningar
Funkisansökan, region och arvsfond.
MCU och L1, Kurser inom Cubase och musik, kolla med Skaraborg.
Google Classroom. Utbildning i Zoom för föreningar att hålla årsmöte. “Lektionsbank” med korta kurser.

